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1 Introducció a les comunicacions

Comunicació: Acció i procés de transmetre un missatge, establint una relació i una interacció
social.

Una de les característiques fonamentals de l’home és la seva capacitat de comunicar-se amb els altres.
En la vida de cada dia aquest acte d’establir un lligam de comunicació el fem moltíssimes vegades,
sovint de manera mecànica. N’hi ha prou a examinar cadascuna de les accions que fem al llarg del dia
per observar que estem utilitzant contínuament els sistemes de comunicació o de transmissió de la
informació.

Tots els sistemes de transmissió de la informació es caracteritzen per l’esquema funcional següent:
existeix un subjecte posseïdor d’informació amb una necessitat d’emetre un determinat missatge, un
mitjà de comunicació apte per canalitzar-lo i un o diversos subjectes destinataris del missatge.

Tot i que podríem parlar de molts sistemes diferents de comunicació, només ens centrarem en els
sistemes de telecomunicació, és a dir, en aquells que estableixen una comunicació a distància apta per
permetre el transvasament d’informació entre un o diversos emissors i un o diversos receptors.

Una definició acurada de la telecomunicació ens la dóna la Unió Internacional de Telecomunicacions
(UIT) que la defineix comtota emissió, transmissió i recepció de signes, senyals, escrits i imatges,
sons i informacions de qualsevol mena per fil, radioelectricitat, mitjans òptics o d’altres sistemes
electromagnètics.

En aquest capítol introductori presentarem en primer lloc, de forma resumida, els antecedents històrics
més significatius de les comunicacions, des dels seus orígens fins a l’actualitat, assenyalant aquelles
fites històriques que van contribuir decisivament al seu desenvolupament; a continuació estudiarem
l’espectre electromagnètic i la seva gestió per part dels organismes competents, les característiques
bàsiques de les ones guiades i radiades i els seus mecanismes de propagació, els aspectes de seguretat
radioelèctrica, i finalment farem una descripció dels tipus de modulació, els senyals de radiodifusió
i televisió i els sistemes associats de distribució col lectiva del senyal.
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1.1 Perspectiva històrica

El que avui entenem com a noves tecnologies de la informació (NTI) neixen amb l’aplicació de les
tècniques elèctriques a les comunicacions. És en el primer i en l’últim terç del segle XIX quan
apareixen eltelègraf(1837) i eltelèfon(1876), que són els puntals de l’extraordinari desenvolupament
que experimentaran les comunicacions elèctriques a partir de llavors.

Fins aquell moment, les tecnologies de la informació (TI) eren bàsicament de tipus mecànic; la
màquina d’escriure, la calculadora mecànica, la multicopista són exponents clars de la tecnologia
mecànica aplicada a la comunicació.

És potser la màquina d’escriure l’artifici que millor ha suportat el pas del temps i ha conservat fins
a l’actualitat, amb lleugeres modificacions, l’aspecte i la funcionalitat que el 1867 li donaren els seus
inventors, els nord-americans Christopher Latham Scholes i Clearance Glidden, que el 1873 es van
associar amb l’empresa E. Remington & Sons per introduir en el mercat l’any 1874 la llegendària
màquina d’escriure Remington.

Amb el pas del temps, l’aplicació de l’electricitat va arribar també a la màquina d’escriure de la mà
de la International Business Machines (IBM), que l’any 1935 va introduir en el mercat la primera
màquina d’escriure elèctrica, fet que va situar la companyia com a capdavantera mundial del sector,
que més tard va ampliar amb els ordinadors; d’aquesta forma, IBM es va convertir en una empresa
pontentre les TI i les NTI, amb la peculiaritat que va ser capaç de mantenir el lideratge en totes dues.

Però l’aplicació de l’electricitat a les comunicacions ve de més lluny; seria injust però, oblidar la figura
del Dr. Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), nascut a Barcelona, que va iniciar els estudis de
Medicina a la Universitat de València i es va doctorar a la Universitat de Tolosa, personatge il lustrat
de l’època que, junt amb l’exercici de la medicina, participava en els esdeveniments tècnics i científics
del moment, i així va col laborar en la determinació del meridià terrestre Dunquerque-París-Barcelona.
A partir de la realització d’experiments sobre el galvanisme i l’electricitat, va formular propostes
d’aplicació de l’electricitat a la telegrafia, que va presentar a l’Acadèmia de Ciències de Barcelona,
entre les quals preveia la comunicació elèctrica entre Mallorca i Alacant utilitzant el mar com a mitjà
de propagació; precisament aquest treball fou citat per Marconi anys després en un litigi sobre drets
de patents de la radiotelegrafia sense fils, en què reconeixia la figura de Francesc Salvà i Campillo
com a precursor de la telecomunicació.

De manera formal, podem dir que les comunicacions elèctriques neixen l’any 1864, quan John Clark
Maxwell, professor de la Universitat de Londres, estableix les regles matemàtiques de
l’electromagnetisme, que prediuen l’existència de les ones electromagnètiques, reproduïdes
experimentalment anys després, el 1890, per Heinrich Hertz a Alemanya. Tots aquests avenços foren
recollits en els primers experiments realitzats per Guglielmo Marconi el 1896. Paral lelament altres
investigadors realitzaven diverses activitats d’especial interès; així, per exemple, el 1874 Ferdinand
Braun ideà el rectificador detector i després el circuit elèctric sintonitzat, i el 1897 J.J. Thompson va



171 Introducció a les comunicacions

demostrar la càrrega negativa dels raigs catòdics, introduint el concepte d’electró.

Juntament amb aquests avenços, els experiments realitzats anteriorment, l’any 1833 per Faraday en
observar que la conductivitat d’alguns conductors augmentava amb la temperatura, l’any 1839 els de
Becquerel sobre els principis de l’efecte fotovoltaic, i el 1873 els de Smith en observar el fenomen de
la fotoconductivitat, van assentar els principis bàsics sobre els quals es desenvoluparia la futura
tecnologia dels semiconductors.

Ja abans d’aquests experiments, les comunicacions telegràfiques estaven molt arrelades des que el 1844
Samuel F. B. Morse realitzés la primera demostració experimental de la comunicació elèctrica enviant
un missatge punt-ratlla per un cable que unia Baltimore amb Washington, en què s’utilitzava la terra
com a línia de retorn; la ràpida expansió que el telègraf va experimentar immediatament va tenir el
punt culminant el 1858 amb la instal lació del primer cable transatlàntic.

L’any 1876 Alexander Graham Bell va obtenir la patent del telèfon com a sistema capaç de transmetre
elèctricament la veu humana per un conductor; el telèfon, igual que el seu predecessor el telègraf, va
obtenir un ràpid assentament, malgrat la limitació en la distància màxima de transmissió, al contrari
del que passava amb el telègraf; aquest factor va ser el desencadenant d’una recerca d’alternatives i
solucions al problema.

D’altra banda, Marconi després de realitzar a Bolònia les seves primeres experiències seguint les pautes
marcades per Hertz, el 1896 va decidir traslladar-se a Londres, atret per l’interessant mercat que
representava la flota mercant anglesa; així, el 1897 va constituir la British Marconi Company després
d’haver fet amb èxit unes experiències de radiotelegrafia; un any més tard, el 1898, va aconseguir
transmetre per mar a una distància de 23 km, distància que va assolir augmentar a 50 km el 1899 a
través del canal de la Mànega; aquestes experiències es van veure recompensades el 1901 quan va
aconseguir establir la primera transmissió transatlàntica a través de 3.500 km. Tot i així, malgrat els
esforços que hi va dedicar, la transmissió transoceànica no va tenir una implantació comercial
immediata, tot al contrari del que va passar amb la transmissió de vaixell a costa, per raons òbvies,
ja que atreia un nombre més gran d’interessos comercials; d’aquesta forma i en molt poc espai de
temps Marconi va aconseguir el lideratge mundial en el camp de la telegrafia sense fils.

A Thomas A. Edison se li deu un gran nombre d’invencions a les quals va saber aplicar
immediatament el seu gran sentit comercial; tot i així, al seu descobriment de caràcter més científic,
l’emissió catòdica d’un filament incandescent, conegut com efecte Edison, no li va donar massa
importància; va ser Ambrose Fleming qui es va adonar d’aquesta important propietat i el 1904 va
produir la primera vàlvula termoiònica de dos elèctrodes, que va patentar com a díode. Dos anys més
tard, el 1906, Lee De Forest va inventar de la vàlvula tríode, que va afavorir la fabricació massiva de
receptors de radiodifusió i la seva propagació i assentament social, a la qual va seguir l’aparició de
noves vàlvules amb quatre, cinc o més reixetes, cada cop més petites i amb més prestacions. Aquell
mateix any, el 1906, H. H. Dunwoody i G. W. Pickard inventaren el detector de cristall, i més tard
van anar apareixent diverses aplicacions de la vàlvula tríode, principalment les d’amplificació. Així,
de forma independent, el 1912 Lieben i Armstrong introduïren la realimentació en els amplificadors
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posteriorment ampliada per Harold Black, Harry Nyquist i Hendrik Bode entre 1915 i 1940 com
a pas previ cap a la utilització de les vàlvules en la transmissió radiofònica a Armstrong se li deu
també la invenció del receptor superheterodí i el sistema de modulació de freqüència , encara que la
idea de la transmissió de veu per ràdio ja havia estat plasmada per Leblanc el 1896 en pensar en la
modulació d’amplitud dels senyals d’alta freqüència, però no va poder ser demostrada fins al 1902 per
Reginald Fesseden.

Estranyament Marconi no va reaccionar davant les possibilitats de la radiodifusió, tot i que tenia la
patent del díode inventat per Fleming; d’aquesta forma, l’American Telephone and Telegraph (ATT)
va ser la pionera en la telefonia sense fils.

La I Guerra Mundial va donar una gran empenta al desenvolupament de noves i perfeccionades
vàlvules, tant per a l’emissió com per a la recepció amb finalitats bèl liques.

Pel que fa a la radiodifusió, la primera emissió regular la va realitzar el 1920 la companyia americana
Westinghouse a Pittsburg, amb l’estació KOKA, seguida de la que va fer Marconi a Anglaterra aquell
mateix any; aquesta, però, va ser efímera, ja que fins al 1922 no es va regularitzar a Anglaterra la
radiodifusió privada; aquest factor va ser propici per l’aparició el 1923 de la British Broadcasting
Company (BBC), sorgida a l’entorn de les companyies Marconi, General Electric Company, British-
Thompson-Houston, Metropolitan Vickers, Western Electrical, International Western Electric i la RCC,
fins que el 1927 va passar a titularitat pública.

Les primeres experiències de transmissió d’imatges, o televisió (TV), foren de tipus electromecànic
i les realitzà Paul Nipkow l’any 1884. Es basaven en el gir mecànic d’un disc perforat amb una espiral
de forats que servia tant per captar la imatge com per reproduir-la, fent ús de dispositius fotodetectors.
Baird, el 1925 realitzà la primera demostració de TV basada en un sistema electromecànic millor que
el de Nipkow, i el 1929 la BBC realitzà la primera emissió experimental de TV. L’era de la TV
electrònica va ser iniciada per Zworkyn, que el 1928 va crear l’iconoscopi, pas previ al primer sistema
sofisticat de TV originat el 1939 en els laboratoris de la Radio Corporation of America (RCA).

Marconi, en les seves experiències de transmissió en la banda de 3 a 20 MHz realitzades entre 1919
i 1924, va començar a utilitzar com a generador l’oscil lador d’electrons creat per Barkhausen i Kurz
el 1919, amb el qual era possible arribar a freqüències de fins a 300 MHz.

Respecte a les microones, el primer radioenllaç fou també realitzat per Marconi el 1933, en enllaçar
la seu del Vaticà amb la residència estival de Castel Gandolfo, cobrint una distància d’uns 45 km. Amb
això s’anava posant en evidència la necessitat de comptar amb equips d’una potència transmissora més
gran; la solució al problema va venir de la mà dels germans Varian, que el 1939 van inventar el
klystron, que es podia utilitzar com a oscil lador i també com a amplificador. La teoria de la
propagació en guies d’ona va ser introduïda per Southworth al principi dels anys trenta utilitzant
freqüències d’operació baixes, de manera que per poder reduir la mida de les guies aquestes s’omplien
de material dielèctric; es va haver d’esperar fins al 1932 per obtenir oscil ladors de Barkhausen
operatius a 2 GHz i poder utilitzar guies d’ona més petites i que utilitzaven l’aire com a dielèctric.
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Novament l’arribada de la II Guerra Mundial va comportar un nou avenç en les comunicacions, en
especialment dels sistemes de radar(radio detection and ranging), per els que es van desenvolupar
molts components en guia d’ones, que un cop acabada la guerra van ser d’aplicació immediata als
sistemes civils de comunicació, especialment als radioenllaços de telefonia i televisió, que es van veure
especialment afavorits amb la utilització massiva, a partir de 1952, deltub d’ona progressiva,
dispositiu inventat durant la II Guerra Mundial per Rudolph Kompfner.

L’aparició dels dispositius d’estat sòlid, el transistor de puntes de J. Bardeem i W. Brattain, l’any 1948,
substituït el 1951 pel d’unió bipolar realitzat per W. Shockley, va donar un nou impuls als sistemes
de comunicacions; al principi s’utilitzaven en les etapes de freqüència intermèdia (FI) i circuits de
control, perrò progressivament es van anar incorporant els transistors bipolars de microones, com
també els díodes varactors d’AsGa, els díodesSchottkyper a mescladors, així com els díodesGunn
i Impatt per a oscil ladors. Als anys setanta es comencen a utilitzar els transistors FET d’AsGa en
amplificadors de baix soroll en les bandes de 4 a 6 GHz, i es comença a substituir la circuiteria en
guia d’ones per la tecnologia impresa amb línies microstrip, com també comencen a utilitzar-se
ressonadors dielèctrics en el disseny d’oscil ladors i filtres selectius; i la contínua aparició de nous
i millors dispositius semiconductors permet augmentar la freqüència d’operació fins arribar a les bandes
de freqüències mil limètriques.

Les primeres comunicacions per satèl lit es remunten a l’any 1946. En aquell any l’exèrcit dels EUA
va iniciar un experiment en què s’utilitzava la Lluna com a satèl lit natural per reflectir-hi les ones
de ràdio; amb aquest sistema es va establir el 1956 un enllaç fix entre Washington i Hawaii que
operava a 430 MHz, amb una potència transmissora de 100 kW i antenes de 26 metres de diàmetre.
Després d’alguns altres intents basats en satèl lits artificials passius, el primer satèl lit artificial
operatiu fou elTelstar, llançat el 1962 per l’ATT, que operava a 6 GHz en l’enllaç ascendent i a 4
GHz en el descendent, al qual ja varen seguir la creació dels consorcis internacionals Intelsat i Eutelsat,
que configuren, amb d’altres consorcis privats, el panorama actual de les comunicacions per satèl lit.

Pel que fa a les comunicacions òptiques, l’aparició del làser el 1950 va suposar l’inici de l’activitat
investigadora cap a l’aplicació de la llum coherent a les comunicacions. Els primers experiments
realitzats als anys seixanta es basaven en la propagació atmosfèrica de la llum del làser; el 1970,
Kapron, Keck i Maurer de la companyia Corning Glass Works produïren la primera fibra òptica amb
atenuació inferior als 20 dB/km, que va obrir les portes a la seva utilització en les comunicacions com
a alternativa al cable coaxial; els fenòmens de dispersió i absorció de les fibres en restringiren l’ús a
les tres finestres centrades en les longituds d’ona de 850, 1.300 i 1.500 nm, de forma que va ser
necessari desenvolupar dispositius fotoelectrònics operatius en aquests marges. Simultàniament va
aparèixer el concepte d’utilitzar guies d’ona dielèctriques amb dispositius fabricats en guies òptiques
per a aplicacions de commutació, filtratge, modulació i multiplexatge, i així va sorgir la denominació
d’òptica integrada, encara vigent, sobre la qual es fan moltes activitats de recerca.

Amb aquest breu resum històric s’ha pretès seguir l’evolució que han experimentat les comunicacions
des dels seus inicis elèctrics amb el telègraf, fins a la moderna utilització de l’òptica, que l’ha
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convertida en una matèria multidisciplinària, però amb un tronc comú assentat per Maxwell el 1864.

1.2 Model d’un sistema de telecomunicació

La finalitat de tot sistema de telecomunicació consisteix a donar un suport vàlid per a l’intercanvi
d’informació entre un o més usuaris, entenent per usuari tant persones físiques com màquines.

Podem establir un model bàsic format pels elements següents:

- una o diverses fonts d’informació.
- un subsistema transductor d’aquesta informació a senyals elèctrics.
- un subsistema emissor.
- un canal de transmissió.
- un subsistema receptor.
- un subsistema transductor de senyals elèctrics a informació.
- un o diversos destinataris de la informació.

Com és obvi, ha d’existir una font d’informació que ha de ser transmesa; en són alguns exemples la
veu humana en el cas de la telefonia, el programa sonor que es realitza en un estudi en el cas de la
radiodifusió sonora, el programa audiovisual que s’està realitzant en un plató, en el cas de la TV, el
manuscrit que es transmet per fax, o bé la informació processada per un caixer automàtic i l’ordinador
central del banc.

Atès que un sistema de telecomunicació es basa en la utilització de senyals elèctrics, serà necessari
incloure-hi un subsistema transductor amb l’objectiu de recollir tota la informació en llenguatge
"humà"que es vol enviar i traduir-la a un llenguatge"elèctric"; en són alguns exemples els micròfons,
encarregats de convertir la pressió sonora en senyal elèctric d’àudio; la càmera de vídeo, capaç de
recollir els fotons d’una escena i convertir-los en senyal elèctric de vídeo; l’escàner apte per digitalitzar
el contingut imprès en un paper, o bé, finalment, el tacòmetre d’un motor, que converteix la velocitat
de gir en un senyal elèctric.

Un cop obtinguts els senyals elèctrics portadors de la informació aquests s’han d’adequar al medi de
transmissió que s’utilitzi, a fi de garantir unes condicions de transmissió òptimes. Aquesta és la funció
de l’emissor.

En funció de quina sigui l’aplicació s’ha de triar un medi o canal de comunicació adequat, que inclou
la distància física que separa la font d’informació del destinatari; acostuma a ser un sistema passiu,
és a dir, un sistema que no contribueix a una amplificació del senyal que s’hi propaga, sinó que més
aviat introdueix una sèrie de fenòmens que el debiliten. Exemple de canals de transmissió poden ser
l’espai lliure (propagació radioelèctrica), la fibra òptica i les línies de transmissió (cables).



211 Introducció a les comunicacions

A l’extrem d’aquest canal de comunicació hem d’emplaçar l’equip receptor que s’ha d’encarregar de
recollir el senyal transmès de forma òptima quant a criteris de qualitat i retornar un senyal elèctric
"net" apte per ser introduït en el transductor.

De forma anàloga a l’emissor, tenim ara un subsistema transductor que s’ha d’encarregar de convertir
la informació rebuda en"llenguatge elèctric", en una informació en"llenguatge humà"capaç de ser
reconegut de forma fàcil pel destinatari; en aquest cas, alguns exemples de transductors són els
altaveus, els tubs d’imatge (TRC), les impressores, etc.

A la figura 1.1 es veu el diagrama de blocs d’un sistema típic de telecomunicació. A partir d’aquest

Canal de
transmissió

Emissor Receptor Transductor

Destinació

Transductor

Informació
d’origen

Fig. 1.1 Esquema de blocs d’un sistema de telecomunicació.

esquema bàsic i en funció de l’aplicació determinada, s’ha de procedir en primer lloc a triar el mitjà

o canal de transmissió més adient d’acord amb els objectius que es volen assolir i, a continuació,
establir un esquema de blocs més detallat que inclogui una descripció matemàtica de cadascun dels
elements físics que l’integren (introducció de models). A partir d’ell s’ha de calcular la funció de
transferència del sistema, és a dir, aquella eina matemàtica que el caracteritza i que permet analitzar
la viabilitat del sistema de comunicació que es proposa, i en cas positiu, poder posar-lo en
funcionament amb plenes garanties.

1.3 Sistemes de radiodifusió: sonora i de televisió

En aquest apartat tractarem aquells sistemes de telecomunicació denominats de radiodifusió que es
caracteritzen per l’objectiu de realitzar la difusió d’un únic missatge de contingut audiovisual a un gran
nombre d’usuaris per mitjà d’una comunicació de tipus unidireccional, és a dir, que el receptor no pot
contestar l’emissor, únicament en rep el missatge. Com a exemples típics podem citar el cas de la
radiodifusió sonora del programa d’una estació de ràdio i la transmissió del senyal de televisió d’una
emissora.
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Usualment aquests sistemes utilitzen el mecanisme radioelèctric com a mitjà de transmissió de la
informació, basat en la utilització d’ones electromagnètiques que es propaguen a través de l’espai lliure
(broadcast), o bé en estructures guiades com les línies de transmissió (TV per cable o CATV), o
mitjançant els dos sistemes.

Els mecanismes que s’utilitzen per a la transmissió tant dels senyals d’àudio com dels de vídeo

EMISSOR

RECEPTOR

Amplificador de
radiofreqüència

Desmodulador
d’AM o FM

Amplificador
d’àudio

Altaveu

Modulador
d’AM o FM

Micròfon

Fig. 1.2 Esquema de blocs d’un sistema de radiodifusió.

acostumen a ser bastant similars, encara que la diferència més important entre ells radica en l’amplada

de banda. El senyal d’àudio enbanda base, terme amb el qual es denomina el senyal quan no ha
experimentat encara cap tipus de modulació, és a dir, el senyal que s’obté directament a la sortida d’un
micròfon, presenta una amplada de banda de 20 kHz (marge de 20 Hz a 20 kHz), mentre que el senyal
de vídeo que s’obté a la sortida d’una càmera de TV presenta una amplada de banda molt més gran,
de l’ordre de 5 MHz. Aquesta característica fonamental condiciona en gran manera la banda de
freqüències que s’ha d’utilitzar per a la transmissió.

L’esquema de blocs d’un sistema de radiodifusió es pot veure a la figura 1.2. El senyal obtingut a la
sortida d’un micròfon o d’una càmera de vídeo s’introdueix a un modulador —usualment d’amplitud
AM o de freqüència FM—, que s’encarrega d’afegir-hi una freqüència de portadora, la qual cosa
equival a realitzar un trasllat en freqüència del senyal de banda base a la banda de freqüències
assignada per aquest servei, llavors s’introdueix a un amplificador de potència connectant la seva
sortida a una antena o sistema radiant, usualment de cobertura omnidireccional; el senyal viatja com
una ona electromagnètica per l’espai lliure; el senyal és recollit per l’antena d’un sistema receptor, que
un cop amplificat i filtrat s’introdueix a l’entrada d’un desmodulador, que s’encarrega de traslladar a
banda base el senyal rebut per tal de connectar-lo directament a un altaveu o a unmonitor de vídeo.
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Pel que fa als mecanismes de distribució del senyal, podem distingir les xarxes de distribució terrestres
i la radiodifusió directa per satèl lit.

Quan tractem l’espectre radioelèctric veurem que sobre ell les administracions públiques realitzen una
assignació de freqüències per als diferents serveis de telecomunicació, assignació que té en compte les
característiques dels senyals que es transmeten i la problemàtica en termes de la propagació
radioelèctrica que experimenten els senyals, a causa principalment a l’atenuació soferta segons la
freqüència.

1.3.1 Xarxes de distribució terrestres

Com el seu nom indica, es tracte de xarxes de telecomunicació en les quals el transport dels senyals

Transmissor Transmissor

Fig. 1.3 Exemple d’un sistema de radioenllaç punt a punt.

es realitza mitjançant enllaços terrestres. Entre elles podem distingir les comunicacions punt a punt i

les comunicacions multipunt; en el primer cas s’estableix una comunicació entre dos enclavaments
utilitzant antenes molt directives, mentre que en el segon cas es tracta d’un emissor amb una antena
de cobertura omnidireccional i diverses receptores amb antenes directives orientades al centre emissor.

Exemples típics de xarxes punt a punt són els sistemes de radioenllaços per a comunicacions entre
centrals telefòniques, o entre els estudis a on es realitza un programa de ràdio o TV i el seu centre
emissor corresponent; mentre que les xarxes multipunt típiques són les pròpies de distribució dels
senyals de ràdio i de TV entre el centre emissor i les múltiples receptores.

En aquest grup també es poden considerar les xarxes de distribució per cable. En són exemples típics
la pròpia xarxa telefònica o els sistemes de TV por cable. En aquesta categoria es poden tractar els
sistemes de distribució d’antena col lectiva, sistemes en els quals el senyal rebut per una única antena
es distribueix per cable a un nombre determinat d’usuaris. A les figures 1.3 i 1.4 s’il lustren aquests
conceptes.

Les bandes de freqüències que s’utilitzen van des de 530 kHz a centenars de MHz en el cas de la
radiodifusió sonora i TV, mentre que en sistemes de radioenllaços o punt a punt les bandes de
freqüències se situen en el marge de microones entre 1.000 MHz i 30 GHz, segons l’aplicació.
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Transmissor Transmissor

Emissor

Receptor

Receptor

Receptor

Informació

Fig. 1.4 Exemple d’un sistema de radioenllaç punt a punt més un sistema de radiodifusió multipunt.

1.3.2 Radiodifusió per satèl lit

Aquest és un cas particular de xarxa multipunt; l’emissor es troba en aquest cas embarcat en un
satèl lit de comunicacions que té unes antenes amb una cobertura capaç d’abastar tot un continent o
solament el contorn d’un país. El senyal generat pels estudis de ràdio o TV és transportat mitjançant
enllaços terrestres punt a punt fins al centre de control del satèl lit, des d’on és enviat cap al satèl lit
(enllaç ascendent); aquest actua de forma quasi transparent i s’encarrega de difondre’l cap a la Terra
(enllaç descendent) realitzant la cobertura que li pertoqui. Els sistemes receptors terrestres han de
disposar d’antenes directives orientades cap al satèl lit a fi de captar a la perfecció els senyals emesos
per aquest, desmodular-los i visualitzar-los en un monitor.

Les bandes de freqüències en què es realitza aquest enllaç de baixada se situen a l’entorn dels 12 GHz
(12 109 Hz). La raó de la utilització d’aquestes bandes és que permeten dissenyar antenes de gran
directivitat sense tenir unes dimensions excessives, la qual cosa n’abarateix els costos de fabricació
i les fa assequibles al gran públic, i que són unes bandes de freqüències en què els efectes d’atenuació
de les capes atmosfèriques són menys notoris.

Els satèl lits de comunicacions que s’utilitzen habitualment estan situats a l’òrbita geostacionària a
36.000 km de distància sobre l’equador; això vol dir que giren en sincronisme amb la Terra la qual
cosa vol dir que un observador situat a la Terra sempre veu el satèl lit en la mateixa posició. D’altra
banda, la problemàtica associada amb aquests sistemes està en el mateix satèl lit. En primer lloc, la
gran distància que els senyals han de recórrer en l’enllaç de baixada introdueix una gran atenuació (de
l’ordre de 190 dB), fet que debilita en gran manera el senyal; la solució fàcil d’aquest problema seria
augmentar la potència d’emissió del satèl lit, però això no és possible perquè en el satèl lit l’energia
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s’extreu a partir dels seus panells solars i la seva eficiència és reduïda; l’única solució és fer un

Receptor
de TV-SAT

Emissor
d'UHF

Receptor

Receptor

Receptor

Fig. 1.5 Sistema de recepció de TV via satèl.lit i radiodifusió en UHF.

SATÈL.LIT
DE COMUNICACIONS

Distribució Distribució

Distribució Distribució

RECEPTOR RECEPTOR

RECEPTOR

ESTACIÓ
DE

CONTROL

Fig. 1.6 Exemple d’un sistema de radiodifusió per satèl.lit.

disseny acurat del receptor i una posada a punt adequada de la instal lació.
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Tot i així els avantatges dels sistemes de TV difosos des de satèl lit són molts: en primer lloc, fan
la cobertura de grans territoris evitant la utilització de xarxes terrestres de reemissors de TV i els
problemes de planificació de freqüències que porten associats, amb la qual cosa alliberen una part
important de l’espectre radioelèctric d’UHF per a d’altres finalitats; en segon lloc, en tractar-se
d’enllaços altament directius s’eviten els problemes associats a les reflexions dels senyals produïts per
edificis propers a l’emplaçament habitual de les antenes (efecte de doble imatge), amb la qual cosa
s’obté un augment apreciable de la qualitat de la imatge; i finalment, com que es tracta de sistemes
de gran capacitat és possible rebre un nombre important d’emissions o programes des d’un mateix
satèl lit amb una única estació receptora.

1.4 L’espectre radioelèctric

Tots els sistemes de telecomunicació utilitzen senyals elèctrics per al transport de la informació;
aquests es descriuen per la variació en el temps de les seves magnituds de tensió i corrent. A més
d’aquesta descripció en el domini del temps, és possible establir-ne una altra en el domini de la
freqüència, que és l’espectredel senyal; ambdues descripcions estan totalment relacionades per la
transformada de Fourier

(1.1)X( f ) ⌡
⌠ ∞

∞
x( t ) e j 2π f t dt ↔ x( t ) ⌡

⌠ ∞

∞
X( f )e j 2π f t df

Quan parlàvem de l’amplada de banda d’un senyal d’àudio dèiem que estava compresa entre 20 Hz
i 20 kHz. Això vol dir que qualsevol senyal d’àudio es pot descriure no tan sols per la seva variació
temporal sinó també pel seu espectre, el conjunt de components espectrals compresos en aquest marge
de freqüències.

Hem vist que per poder establir una comunicació cal adequar la informació al mitjà de transmissió;
en el cas de la radiodifusió això es realitza mitjançant la modulació en amplitud o freqüència d’un
senyal portador (sinusoide de freqüència elevada) apte per a la seva transmissió en el mitjà. Aquest
senyal de freqüència elevada, modulat pel senyal d’informació, és el que s’aplica a l’antena emissora
i es propaga a través de l’espai lliure com una ona electromagnètica. Aquesta ona és descrita per les
seves magnituds de camp elèctric i magnètic, i també per la seva freqüència de portadora i amplada
de banda de transmissió o, el que és el mateix, la zona de l’espectre radioelèctric que ocupa.

L’espectre radioelèctric és un conjunt d’ones electromagnètiques amb freqüències compreses entre 3
kHz i 3.000 GHz. Cada mitjà de transmissió té el seu propi espectre radioelèctric o amplada de banda
de transmissió en la qual s’ubiquen els senyals que s’hi propaguen; en el cas d’utilitzar l’espai com
a mitjà pot donar-se la circumstància que siguin molts els senyals que s’hi propaguin i que s’arribi a
omplir l’espectre radioelèctric; com que aquest és un bé limitat i sense possibilitat de créixer, es poden
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superposar o encavallar un o diversos senyals diferents però de la mateixa freqüència o molt propers,
amb el risc de produir interferències i impedir l’establiment de cap comunicació. És per aquesta raó
que l’espectre radioelèctric adopta el caràcter de bé de domini públic i el seu control i custòdia passen
a ser responsabilitat de les administracions públiques, les quals estableixen el reglament d’ús i
l’assignació de freqüències i potències d’emissió per a les estacions i els serveis de comunicació que
ho sol licitin.

1.4.1 Organismes internacionals reguladors de les comunicacions

La Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) és una agència dependent de l’ONU integrada per
168 països membres, en la qual els governs i el sector privat coordinen l’establiment i l’operació de
xarxes de telecomunicacions i serveis, i es responsabilitzen de la reglamentació, l’estandardització, la
coordinació i el desenvolupament de les telecomunicacions internacionals, com també de
l’harmonització dels reglaments nacionals; el seu objectiu és fomentar i facilitar el desenvolupament
global de les telecomunicacions per al benefici universal de la humanitat, mitjançant les regles de les
lleis, el consens mutu i les accions cooperatives; la seva missió és proveir els productes i serveis
necessaris per a tota la comunitat vinculada a les telecomunicacions, que una organització internacional
sempre pot oferir de manera millor.

Les normes que elabora es reflecteixen en elConveni Internacional de Telecomunicacions, la
ratificació del qual per cadascun dels països membres suposa la seva acceptació i el compliment de
les seves normes i reglaments, entre ells el de radiocomunicacions. La UIT divideix el món en tres
regions: la regió I, compresa entre els meridians -20º i +20º, que cobreix Àfrica, Europa i la part
asiàtica de la CEI; la regió II, formada per Amèrica i Groenlàndia i delimitada pels meridians -20º i -
160º; i la regió III, integrada per Àsia i Austràlia, que cobreix la zona entre els meridians +20º i +180º.

La UIT, a través del seu secretariat organitza les World Administrative Radio Conferences (WARC),
en les quals es redacten lesRegulacions Internacionals de Ràdio. El suport tècnic el proporciona el
Bureau de Desenvolupament de les Telecomunicacions (BDT), mentre que l’Oficina Internacional del
Registre de Freqüències (IFRB) anota les freqüències que cada país membre proposa per als seus
serveis de telecomunicació i supervisa que s’ajusin a les normatives de la UIT. L’International Radio
Consultive Committee (CCIR) i l’International Telegraph and Telephone Consultive Committee
(CCITT) elaboren les recomanacions que han de seguir els enginyers en el disseny i desenvolupament
de nous sistemes. Les recomanacions del CCIR i el CCITT, anomenades UIT-R i UIT-T, un cop són
aprovades en el WARC, adquireixen el caràcter de tractat internacional.

1.4.2 L’espectre electromagnètic

L’espectre electromagnètic inclou totes les freqüències de les ones electromagnètiques, tant
radioelèctriques com òptiques, i s’ordena en funció de la freqüència dels senyals i de la seva longitud
d’ona d’acord amb el que s’indica a la taula 1.1. Al seu torn, el marge de freqüències òptiques es
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classifica segons s’indica a la taula 1.4. Pel que fa a l’espectre radioelèctric, la UIT el classifica

Taula 1.1 Denominacions dels marges de freqüències de l’espectre electromagnètic.

Tipus de radiació Freqüència Longitud d’ona Energia/Fotó

Ionitzant > 3.000 THz < 100 nm >12,4 eV

Ultraviolada (UV) 3.000 - 750 THz 100 - 400 nm 12,4 - 3,10 eV

Visible 750 - 385 THz 400 - 780 nm 3,10 - 1,59 eV

Infraroja (IR) 385 - 0,3 THz 0,78 - 1.000 µm 1.590 - 1,24 meV

de Microones 300 - 0,3 GHz 1 - 1.000 mm 1.240 - 1,24 µeV

de Radiofreqüències (RF) 300 - 0,1 MHz 1 - 3.000 m 1.240 - 0,41 neV

d’Extrem. baixes freq.
(ELF)

300 Hz - 0 ≈ 5.000 km

Taula 1.2 Classificació de l’espectre radioelèctric.

Denominació Abreviatura Freqüències Longitud d’ona

Very Low Frequency VLF 3 kHz - 30 kHz 100 km - 10 km

Low Frequency LF 30 kHz - 300 kHz 10 km - 1 km

Medium Frequency MF 300 kHz - 3 MHz 1 km - 100 m

High Frequency HF 3 MHz - 30 MHz 100 m - 10 m

Very High Frequency VHF 30 MHz - 300 MHz 10 m - 1 m

Ultra High Frequency UHF 300 MHz - 3 GHz 100 cm - 10 cm

Super High Frequency SHF 3 GHz - 30 GHz 10 cm - 1 cm

Extremly High Frequency EHF 30 GHz - 300 GHz 10 mm - 1 mm

d’acord amb la distribució de la taula 1.2. Malgrat que aquesta és la denominació oficial recomanada
pel CCIR, encara es continua mantenint la denominació de bandes que es va establir durant la II
Guerra Mundial per a les aplicacions de radar en el marge de microones i que, com es veu,
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consisteixen en subbandes de les anteriors, segons s’indica a la taula 1.3. Finalment, a la taula 1.5 es

Taula 1.3 Subclassificació del marge de freqüències de microones.

Denominació de banda Freqüències

L 1 GHz - 2 GHz

S 2 GHz - 4 GHz

C 4 GHz - 8 GHz

X 8 GHz - 12 GHz

Ku 12 GHz - 18 GHz

K 18 GHz - 27 GHz

Ka 27 GHz - 40 GHz
40 GHz - 300 GHz

Taula 1.4 Classificació de l’espectre de freqüències òptiques.

Denominació Longitud d’ona (nm) Altres denominacions

UV-C

UV-B
UV-A

10 -190
100 - 280
200 - 315
280 - 315
315 - 400

UV de buit
Germicida
Actínica
Eritèmica
Llum negra

Violeta
Blau
Verd
Groc
Taronja
Vermell

400 - 424
424 - 491,2
491,2 - 575
575 - 585
585 - 647
647 - 780

IR-A
IR-B
IR-C

780 - 1.400
1.400 - 3.000

3.000 - 1.000.000

descriu la distribució de l’espectre radioelèctric i les bandes d’operació en funció del mitjà i el
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Taula 1.5 Classificació de l’espectre electromagnètic en funció del mecanisme de propagació i del
tipus d’aplicació.

Banda Mitjà de transmissió Aplicació Tipus de propagació

Ultraviolada
Visible
Infraroja

Fibres òptiques
Raig làser

Experimental

Comunicacions

Espai lliure

Guiada: Fibra òptica

Mil limètrica
SHF

Guia d’ones
Radiopropagació

Experimental
Navegació
Satèl lits
Radioenllaços micro-
ones
Radar

Ona d’espai

UHF Cable coaxial
Radiopropagació

TV
Aeronàutica
Comunicacions mòbils

Ona d’espai
Dispersió troposfè-
rica

VHF Cable coaxial
Radiopropagació

TV
FM comercial
Ràdio mòbil

Ona d’espai
Dispersió ionosfèrica

HF Cable coaxial
Radiopropagació

Radioaficionats
Internacional
Banda ciutadana

Ona ionosfèrica
Ona de superfície

MF Cable coaxial
Radiopropagació

AM comercial
Aeronàutica

Ona de superfície
Ona ionosfèrica

LF Parells de fils
Radiopropagació

Aeronàutica
Cable submarí

Ona de superfície

VLF Parells de fils
Radiopropagació

Navegació
Ràdio transoceànica

Terra-ionosfera

Àudio Parells de fils Telèfon
Telègraf
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mecanisme de propagació utilitzat i de l’aplicació recomanada.

1.4.3 Bandes de freqüències atribuïdes als serveis de radiodifusió

A la classificació anterior s’observa que les bandes de freqüències atribuïdes als serveis de radiodifusió
ocupen una part important de l’espectre. A continuació detallarem les freqüències assignades als serveis
de radiodifusió sonora i de televisió.

- Ones quilomètriques (llargues) LF: de 150 a 285 kHz Ràdio

- Ones hectomètriques (mitjanes) MF: de 535 a 1.605 kHz Ràdio AM

- Ones decamètriques (curtes) MF/HF: de 3,95 a 26,1 MHz Ràdio
Bandes 2, 3, 4 i 5 MHz
Bandes 6, 7, 9, 11, 15, 17, 21 i 26 MHz

- Ones mètriques (ultracurtes) VHF: Banda I de 47 a 68 MHz TV
Banda II de 87,5 a 107,8 MHz Ràdio FM
Banda III de 174 a 230 MHz TV

- Ones decimètriques UHF: Bandes IV/V de 470 a 862 MHz TV

- Ones centimètriques SHF: 11,7 - 12,5 GHz TVsatèl lit

Cal assenyalar que avui dia la difusió terrestre de senyals de TV es realitza en les bandes IV/V, però,
a més, a les bandes I i III. En aquest sentit, existeix una recomanació d’abandonar progressivament
les bandes I i III per aquest servei i destinar-les a d’altres necessitats.

1.5 Caracterització i estudi de les ones radiades i guiades

Per caracteritzar senyals de baixa freqüència s’utilitzen les magnituds de tensió i corrent, i les lleis de
Kirchhoff i Ohm per a l’anàlisi de circuits. Ara bé, quan les freqüències de treball augmenten, llavors
aquestes eines d’anàlisi comencen a no ser vàlides per descriure un circuit de RF, pel fet que els temps
de retard i de propagació dels senyals en el circuit comencen a ser rellevants; normalment són
insignificants quan la longitud d’onaλ, definida com

(1.2)λ c
f
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—on c és la velocitat de propagació en el buit (3 108 m/s) i f la freqüència en Hz—, és molt més gran
que les dimensions físiques del circuit. En conseqüència, per a l’anàlisi dels circuits de RF en què
aquest supòsit deixa de complir-se, s’han d’utilitzar eines d’anàlisi basades en les lleis de
l’electromagnetisme, fent ús del concepte d’ones elèctriques que es propaguen.

Una ona electromagnètica es pot propagar de forma guiada en una estructura de cable coaxial, de guia
d’ones o de fibra òptica, o bé de forma no guiada com una radiació a l’espai lliure. En ambdós casos
la seva descripció es realitza mitjançant les intensitats de camp elèctric E i magnètic H.

1.5.1 Propagació en estructures guiades

Tot i així, estructures guiades com ara el cable coaxial es poden analitzar a partir de les ones de tensió
i corrent que s’hi propaguen; si fem el quocient entre ambdós paràmetres obtenim una magnitud
d’impedància que anomenaremimpedància característica de la línia de transmissió. També es pot
definir la impedància característica com la impedància d’entrada d’una línia homogènia suposada
infinitament llarga. Si s’analitza aquest valor d’impedància per a un cable coaxial s’observa que
únicament depèn de la relació de diàmetres dels conductors intern i extern, d’acord amb l’expressió

(1.3)Zo

1
2π

µo

ε
ln











D2

D1

essent D2 el diàmetre del conductor exterior i D1 el diàmetre de l’intern i amb les constants de
permeabilitat magnètica i permitivitat dielèctrica següents:

(1.4)µo 4π 10 7 H/m ; εo 8,8 1012 F/m

Per a cables coaxials els valors estàndard que s’han establert per a la seva impedància característica
són de 50Ω per a aplicacions professionals i 75Ω per a aplicacions de consum, com tots els sistemes
de distribució del senyal de TV.

Com s’ha dit, el comportament d’un cable coaxial queda descrit per les ones de tensió i corrent que
s’hi propaguen; pel fet de ser una ona, si en la seva propagació aquesta troba una discontinuïtat —per
exemple, el salt d’impedància provocat per la connexió de dues línies d’impedàncies diferents—, part
de l’ona incident es propaga però part es reflecteix i crea una ona estacionària en el cable; això
significa que no tota la potència de l’ona es transmet, sinó que part de la seva energia hi queda
atrapada.
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És ben conegut per la teoria de circuits que la màxima transferència de potència es produeix quan hi
ha adaptació d’impedàncies entre la impedància del generador i la de càrrega. Aquest concepte és
directament aplicable als circuits de RF, en els quals s’ha de vetllar que hi hagi sempre adaptació
d’impedàncies entre els cables i els elements i subsistemes que s’interconnectin en qualsevol
instal lació de comunicacions. Dit d’una altra manera: quan a l’extrem d’un cable coaxial es connecti
un dispositiu qualsevol, aquest ha de presentar una impedància d’entrada idèntica a la impedància
característica del cable amb la finalitat d’aconseguir la màxima transferència de potència i evitar
l’aparició d’ones estacionàries.

Una mesura del grau d’adaptació d’un cable és l’anomenadarelació d’ona estacionària(ROE)
—VSWR, en anglès—. Es defineix de la forma següent:

(1.5)S
Vmax

Vmin

V V

V V

essent V+ l’ona de tensió incident i V- l’ona reflectida. Quan el sistema està adaptat, l’ona reflectida
no existeix i S té per valor la unitat; en el cas de produir-se una reflexió total —per exemple, un
circuit obert o un curtcircuit a l’extrem del cable—, el valor de S serà infinit.

Si bé idealment una línia de transmissió no presenta pèrdues, en la realitat qualsevol d’elles presenta
un conjunt de petites pèrdues que contribueixen a l’atenuació del senyal que s’hi propaga i a l’addició
de soroll tèrmic, que degrada la relació senyal-soroll (S/N). Els mecanismes que introdueixen pèrdues
en una línia de transmissió real són diversos, però entre els més importants cal esmentar les pèrdues
en el conductor, les pèrdues en el dielèctric i les pèrdues per radiació.

És important recordar que una línia de transmissió no tan sols introdueix atenuació sobre el senyal,
sinó que a més es comporta com una font de soroll; això significa que, si a l’entrada d’una línia
introduïm un senyal amb un cert component de soroll, a la sortida tindrem el senyal més atenuat, però
el soroll que l’acompanya haurà augmentat pel fet que una part d’ell s’ha generat en la pròpia línia.
En conseqüència, en plantejar el disseny d’un sistema de telecomunicació és altament recomanable fer
que les longituds dels cables de RF siguin tan curtes com sigui possible.

Suposem que disposem d’una antena receptora amb la qual volem detectar un senyal d’intensitat molt
feble; és evident que per fer-ho hem d’utilitzar un amplificador de baix soroll i connectar-lo a l’antena;
d’acord amb el que hem dit serà més gran la qualitat del senyal detectat com més petita sigui la
distància que separa l’antena de l’amplificador, i així s’evitaran pèrdues addicionals.

En freqüències de microones (f>1 GHz) comença a ser problemàtic l’ús de cables coaxials, pel fet que
les seves pèrdues augmenten amb la freqüència. Per pal liar aquest problema s’utilitzen un seguit
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d’estructures que realitzen aquesta funció però amb una atenuació més petita; aquest és el cas de les
guies d’ona, estructures metàl liques tancades, rectangulars o circulars, a l’interior de les quals es
propaguen les ones electromagnètiques; o bé de les línies impreses de tipus microstrip, de gran utilitat
ja que permeten integrar, de forma simple, en un mateix substrat dielèctric, línies de transmissió amb
circuits passius i/o actius de microones(microwave integrated circuits o MIC).

1.5.2 Propagació a l’espai lliure

En el moment en què es connecta un senyal de RF al terminal d’una antena, s’hi indueixen uns
corrents que generen un camp electromagnètic radiat cap a l’exterior. Aquest camp queda descrit pels
vectors d’intensitat de camp elèctric E i magnètic H. L’ona electromagnètica generada per l’antena és
una ona de tipus esfèric, però que localment es pot considerar plana; l’ona, en viatjar a través de
l’espai, experimenta una atenuació que s’avalua en dB a partir de l’expressió

(1.6)αe 20 log
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(dB)

essentλ la longitud d’ona en metres i R la distància recorreguda.

L’avaluació dels paràmetres d’un antena, com també dels camps radiats, és una matèria fortament
complexa que queda fora del propòsit d’aquest llibre. Només esmentarem els paràmetres bàsics que
defineixen una antena, cosa que ens permetrà calcular els balanços de potència en un enllaç per ràdio.

Es defineix elradiador isotròpiccom aquella antena ideal que radia de manera idèntica en qualsevol
direcció de l’espai. Es defineix eldiagrama de radiaciód’una antena com la distribució, en les
direccions de l’espai, que realitza de l’energia que s’introdueix en els seus terminals; es defineix la
sevadirectivitat com el valor màxim del diagrama de radiació que presenta en una direcció de l’espai
respecte a la que una antena isotròpica presentaria.

Un cop definits aquests paràmetres, podem establir el balanç de potències d’un enllaç entre una antena
transmissora i una receptora situada a una distància R, a on la potència rebuda serà

(1.7)PR

PT

4πR2
DT AeffR

essent PT la potència transmesa, PR la potència rebuda, DT la directivitat de l’antena transmissora, DR

la directivitat de l’antena receptora i Aeff R l’àrea efectiva de la receptora, paràmetre que es relaciona
amb la seva directivitat DR mitjançant l’expressió
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(1.8)Aeff D
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d’aquesta manera l’equació anterior queda de la forma

(1.9)PR PT DT DR
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en què observem que ara intervé el factor d’atenuació per propagació a l’espai lliure que hem vist
abans.

Les magnituds del camp elèctric i magnètic d’una ona que viatja por l’espai tenen dependència
temporal i varien de forma sinusoïdal amb una freqüència f que és la de l’ona. Es defineix la
polarització d’una ona com el comportament del vector intensitat de camp elèctric en funció del temps
i en un punt fix de l’espai; una ona estàpolaritzada linealmentquan el vector E descriu una línia recta,
si aquesta línia està continguda en el pla x l’anomenarempolarització horitzontal, i si està en el pla
y serà vertical; tanmateix, el vector E pot descriure una el lipsi, llavors s’obté unapolarització
el líptica; o també pot dibuixar una circumferència i, en aquest cas, lapolarització seràcircular, a
dretes o esquerres, en funció de quin sigui el sentit de rotació del camp elèctric quan aquesta avança
cap a l’observador.

A mode d’exemple, podem dir que la transmissió de senyals de TV es realitza amb polarització lineal
horitzontal, si bé recentment es comença a utilitzar la vertical, mentre que la transmissió de senyals
de ràdio en FM utilitza polarització lineal vertical, horitzontal i/o mixta, barreja de les dues. Els
sistemes de TV per satèl lit de tipus DBS (Hispasat) emeten amb polarització circular, encara que la
resta (Astra) ho fan amb polarització lineal. Finalment, només cal dir que la generació d’un determinat
tipus de polarització de l’ona depèn exclusivament del disseny de l’antena i del circuit d’alimentació.

És important tenir en compte, en el disseny d’un sistema de telecomunicació, que per obtenir la
màxima transferència de potència, a més d’efectuar l’adaptació d’impedàncies dels elements que
l’integren, és necessari que es produeixi una adaptació en polarització dels sistemes radiants. A tall
d’exemple per al cas de la recepció de TV, si com a receptora utilitzem una antena dipol vertical, no
tindrem senyal útil si l’ona emesa està polaritzada horitzontalment.

1.5.3 Mecanismes de propagació radioelèctrica

La propagació d’ones electromagnètiques a l’espai lliure, és a dir, la radiació, es produeix de diverses
formes en funció de la banda de freqüències d’emissió. Veurem que la regulació dels serveis de



36 Radiofreqüència. Una introducció experimental

telecomunicació i l’assignació de freqüències que realitza la UIT es basen en el bon aprofitament dels
mecanismes de propagació de les ones electromagnètiques i també de les necessitats d’amplada de
banda de transmissió dels diferents serveis.

En aquest apartat descriurem de forma qualitativa els principals mecanismes de propagació
radioelèctrica en funció de la freqüència, suposant que l’ona ja ha estat generada per una antena
adequada per a la seva transmissió.

a) Ones quilomètriques (LF)

En aquest marge de freqüències, de 30 kHz a 300 kHz, la propagació es realitza perdifracció de
l’ona electromagnètica sobre la superfície de la Terra, sent pràcticament independent del tipus de
terra i dels obstacles que troba. A grans distàncies, la capa D de la ionosfera en pot afavorir la
propagació. Aquest mecanisme de propagació és d’especial interès en la telegrafia intercontinental
de baixa velocitat, els senyals horaris i els sistemes de radionavegació. Penetren alguns metres per
sota la superfície del mar, fet que els dóna utilitat en les comunicacions amb submarins.
Requereixen antenes de grans dimensions, a més d’una gran potència d’emissió.

b) Ones hectomètriques (MF)

En el marge de 300 kHz a 3 MHz, la propagació per ona terrestre difractada és més dificultosa,
que es propaga millor sobre la superfície del mar que sobre la terra. La propagació més important
es realitza mitjançant la reflexió en la capa E de la ionosfera, encara que és molt inestable; de nit
la propagació augmenta. Aquest mecanisme és el que utilitza la radiodifusió sonora en AM en la
zona baixa de la banda; la part superior de la banda s’empra en comunicacions marines, atesa la
bona propagació que presenta sobre la superfície del mar, sense necessitat d’haver de fer servir
antenes molt grans.

c) Ones decamètriques (HF)

També conegudes com a ones curtes. (de 3 MHz a 30 MHz), utilitzen la reflexió ionosfèrica per
transmetre a grans distàncies (capa F2); les capes D i E produeixen una certa absorció del senyal.
A causa de la variació de les capes de la ionosfera en funció de si és de nit o de dia, els enllaços
s’estableixen segons la freqüència i l’hora del dia.

d) Ones mètriques (VHF)

En aquest marge de freqüències la propagació es realitza per visió directa, o també per difracció
al voltant de l’esfera terrestre o de diferents obstacles. S’utilitza en enllaços de comunicacions
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mòbils i, fins fa ben poc, en la radiodifusió de TV (banda I).

e) Ones decimètriques (UHF)

La propagació per difracció no és gaire important; es realitza bàsicament per visió directa o també
per difusió troposfèrica més enllà de l’horitzó. Aquest últim mecanisme és el que permet a l’estiu
poder captar esporàdicament algunes emissions de TV procedents de països europeus costaners.

f) Ones centimètriques (SHF)

La propagació només es pot fer per visió directa. L’atenuació produïda per la pluja té un efecte
important en freqüències superiors a 10 GHz.

g) Ones mil limètriques (EHF)

La propagació també és exclusivament per visió directa, encara que limitada per la forta atenuació
que introdueix l’absorció atmosfèrica de l’oxigen i del vapor d’aigua.

1.6 Seguretat davant la radiació electromagnètica

1.6.1 La radiació electromagnètica com a radiació no ionitzant

La teoria quàntica assigna a cada ona electromagnètica un fotó d’energia de valor

(1.10)W h f

essent h la constant de Planck de valor 6,63 10-34 J s, i f la freqüència en Hz. Perquè en una molècula
es produeixi un efecte ionitzant cal que se li pugui subministrar una energia de l’ordre de 12,4 eV,
essent 1 eV = 1,602 10-19 J.

Per a radiacions de RF i microones, l’energia fotònica varia entre 1,24 10-9 eV i 1,24 10-3 eV, valors
massa petits per poder alterar les estructures moleculars; per poder fer-ho seria necessari disposar d’una
energia 10.000 vegades més gran; això només es pot aconseguir en la banda alta de l’ultraviolat, tal
com es pot veure a la taula 1.1 de l’apartat 1.4.2.
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En conseqüència, les radiacions de RF i microones, juntament amb l’infraroig, la llum visible i part
de l’ultraviolat, sónradiacions no ionitzants. Malgrat això, sí que poden produir uns efectes biològics
nocius, principalment de tipus tèrmic.

1.6.2 Efectes biològics a freqüències de RF i microones

Des del punt de vista de la telecomunicació, la utilitat principal de la radiació d’energia
electromagnètica, especialment a freqüències de microones, és com a sistema de transport de la
informació: radiodifusió directa per satèl lit, radioenllaços, radar, estacions VSAT(very small aperture
terminal) per a comunicacions bidireccionals Terra-satèl lit, detectors de presència en sistemes
d’alarmes, obertura automàtica de portes, etc. són algunes de les aplicacions més rellevants.

És també ben conegut que existeixen d’altres aplicacions de les microones i en general de l’energia
electromagnètica, que aprofiten les seves propietats com a font de calor. El forn de microones domèstic
s’utilitza per cuinar els aliments no escalfant-ne la superfície, com fa un forn convencional, sinó fent
que l’escalfor penetri en el seu interior i els cogui per dins, sense escalfar les parets del forn; la
freqüència d’operació és de 2.450 MHz, amb potències de RF de l’ordre dels 750 W o més grans,
habitualment generades per magnetrons.

En aquesta mateixa línia també trobem usos industrials de les microones, com en aplicacions d’assecat
de paper, assecat de xapes de fusta, pasteurització, ceràmiques, i en aplicacions mèdiques de caràcter
terapèutic, com la diatèrmia clínica.

Malgrat que el caràcter no ionitzant de la radiació electromagnètica la classifica com a no nociva per
als cossos biològics, es pot pensar que una exposició perllongada a una radiació d’aquest tipus pot
provocar un seguit d’efectes biològics derivats de les seves propietats com a font de calor.

Així, els efectes biològics d’origen tèrmic que pot provocar la radiació electromagnètica en el cos
humà són, entre d’altres, els següents:

- hipertèrmia calor dissipada en teixits molt profunds.

- cremades

- cataractes pel fet que el globus ocular té molt poc reg sanguini i, en
conseqüència, dissipa molt malament la calor.

- esterilitat masculina els testicles, en condicions normals, es troben a una temperatura
d’uns 4º per sota de la de la resta del cos.

La solució al problema es basa en la prevenció; per tant, cal conèixer quins són els límits màxims
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d’exposició per sota dels quals no hi ha cap mena de risc per al cos humà.

Els límits d’exposicióes defineixen com l’energia electromagnètica que pot ser absorbida per una
massa biològica en un temps determinat, i s’expressa en unitats de W/kg, magnitud que rep els noms
següents segons quin sigui l’idioma utilitzat:

TAE: Taxa d’absorció específica
SAR: Specific absortion rate
DAS: Débit d’absortion specifique

En primer lloc cal distingir dues situacions:l’exposició laboral(8 h de cada 24 h), en què el subjecte
està sotmès a la radiació només durant la jornada laboral, il’exposició al públic(24 h de cada 24 h),
en què el subjecte rep la radiació de forma continuada. Pel que fa al primer cas, s’especifica un TAE
menor de 0,4 W/kg i, per al segon, un TAE menor de 0,08 W/kg; ambdós per a qualsevol gram de
teixit i per a freqüències superiors a 10 MHz i amitjanat per a qualsevol període de 6 minuts de la
jornada laboral i del dia, respectivament.

Com a ordre de magnitud podem dir que, per exemple, la calor generada pel cos humà en repòs (calor

Fig. 1.7 Límits d’exposició a la radiació electromagnètica (TLV) en funció de la freqüència [28].

basal) és d’1,2 W/kg, valor que es multiplica per 5 quan es fa un esforç físic pesat.

La taxa d’absorció és un paràmetre difícil de mesurar i, per tant, no gaire operatiu. Per suplir aquest
inconvenient es defineixen elsllindars operatiuso TLV (threshold limit value), expressats com a
densitat de potència per unitat de superfície, és a dir, en W/m2; així són més fàcils de mesurar i, per
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tant, més assequibles. Igual que en el cas anterior, es defineixen dos tipus d’exposicions, la laboral i

Taula 1.6 TLV amitjanats per a qualsevol període de 6 minuts.

Freqüències Ambient laboral Ambient públic

W/m2 mW/cm2 W/m2 mW/cm2

0,1 MHz 100 10 20 2

> 1 - 10 MHz 100/f 10/f 20/f 2/f

> 10 - 400 MHz 10 1 2 0.2

> 0,4 - 2 GHz f/40 f/400 f/200 f/2.000

> 2 - 300 GHz 50 5 10 1

la del públic, i s’estableixen uns límits que varien segons la freqüència, d’acord amb taula 1.6.

Són diversos els organismes internacionals que estudien aquests fenòmens biològics i conseqüentment
estableixen els límits de seguretat. L’IRPA (Associació Internacional per a la Protecció contra les
Radiacions) i l’ANSI (American National Standard Institute) en són alguns d’ells. Els valors de la taula
anterior són els establerts per l’IRPA, i són molt més restrictius que els establerts per l’ANSI; a la
figura 1.7 es poden veure aquests límits en funció de la freqüència. Bàsicament podem dir que els
llindars de seguretat se situen per sota d’1 mW/cm2 per a les bandes de VHF-UHF i per sota dels 5
mW/cm2 a freqüències de microones.

1.6.3 Efectes biològics a freqüències òptiques

A freqüències òptiques els efectes biològics més importants són els produïts per la radiació làser(light
amplification by stimulated emission of radiation).

Són moltes les aplicacions del làser; entre elles podem esmentar les següents:

- comunicacions
- processament de dades (disc compacte, codis de barres)
- mesures industrials (alineament, mesura de distàncies, velocimetria)
- processat de materials (soldadura, tall de metalls)
- medicina (oftalmologia, otorinolaringologia, dermatologia)
- aplicacions militars (guiatge de míssils, etc.)
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Per tal que una radiació làser pugui produir danys biològics cal tenir en consideració els aspectes
següents:

a) la longitud d’ona: l’absorció dels teixits varia en funció de la freqüència;
b) el temps d’exposiciói
c) la irradiància (W/cm2), que és la densitat de potència aplicada.

La tipologia d’efectes biològics que es poden produir és diversa:

- Tèrmic:
Es produeix per temps d’exposició més grans del microsegon; l’absorció de l’energia provoca una
vibració de les molècules que fa augmentar la temperatura; si es produeix un augment local de
temperatura de 10 a 25 ºC es pot provocar la mort cel lular.

- Fotoquímic:
De forma selectiva, algunes molècules absorbeixen l’energia i, en comptes de dissipar-la en calor,
ho fan amb reaccions químiques, com per exemple la formació de la vitamina D. Aquest acostuma
a ser un efecte típic de la radiació UV.

- Electromagnètic:
L’elevat camp elèctric generat per una radiació làser, de l’ordre de 107 a 1012 V/m, pot produir la
variació de la conductivitat i de la constant dielèctrica dels teixits i provocant la consegüent
modificació del seu comportament iònic.

Però, evidentment, la part més sensible del cos humà a la radiació òptica és precisament l’ull. Els
efectes oculars que es poden produir depenen de la freqüència de radiació i són els següents:

- Ultraviolat (UV):
UV-B i UV-C Provoquen fotoqueratitis, fotofòbia, enrogiment, llagrimeig.
UV-A Pot provocar cataractes.

- Visible:
Tota l’energia es transmet a les cèl lules fotoreceptores (cons i bastons) i, per tant, es pot produir
la cremada de la retina i la disminució de la funció visual, fenomen totalment irreversible.

- Infraroig:
IR-A Pot afectar totes les regions oculars: la retina, la còrnia i el cristal lí.
IR-B Afecta únicament el cristal lí i la còrnia.
IR-C L’humor aquós del globus ocular absorbeix l’energia, però pot deteriorar-se la

còrnia.

A la vista d’aquests efectes, cal tenir sempre la precaució deno mirar mai directament la llum d’un
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feix làser; més si tenim en compte que en comunicacions les longituds d’ona dels làsers emprats se
situen a l’infraroig, típicament de 850 nm, 1.300 nm i 1.550 nm i, per tant, no són visibles, raó per
la qual s’han d’extremar les precaucions.

A la taula 1.7 s’indiquen, en funció de la longitud d’ona i dels temps d’exposició, les densitats de

Taula 1.7 Densitats de potència màxima sense risc biològic.

λ (nm) Temps d’exposició (segons)

1 10 1.000 10.000

850 35 W/mm2 20 W/mm2 6,38 W/mm2 6,38 W/mm2

900 45 W/mm2 25 W/mm2 8,0 W/mm2 8,0 W/mm2

1.050 - 1.400 90 W/mm2 50 W/mm2 16,0 W/mm2 16,0 W/mm2

1.400 - 106 5.600 W/mm2 1.000 W/mm2 1.000 W/mm2 1.000 W/mm2

potència màxima per sota de les quals no hi ha cap mena de risc biològic. S’ha de tenir en compte que,

tot i que la potència generada pels làsers semiconductors és relativament petita, de l’ordre dels 0 dBm,
tota ella està concentrada en la secció de la fibra òptica, normalment de 125 µm, de manera que la
densitat de potència en el nucli de la fibra és molt gran.

1.7 Modulacions: tipus

A l’hora d’establir un sistema de comunicació, un cop seleccionat el mitjà de transmissió més idoni,
s’ha de realitzar el procés d’adequació del senyal d’informació en aquest, ja que la majoria de senyals
no poden ser enviats de manera directa. La forma de fer-ho és seleccionant una ona portadora amb una
freqüència tal que s’adapti bé al mitjà de transmissió i al mecanisme de propagació que porta associat,
i després alterar algun dels seus paràmetres en funció del senyal d’informació, procés que es coneix
amb el nom demodulació.

La modulació es defineix com l’alteració sistemàtica d’una ona portadora d’acord amb el missatge o
el senyal modulador.

Podem distingir la modulació d’ona contínua i la modulació de trens de polsos. En la primera la
portadora és una forma d’ona sinusoïdal, de la qual es modifiquen alguns dels tres paràmetres
fonamentals:l’amplitud, la freqüència o la fase, en funció del senyal que s’ha de transmetre; exemples
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d’això els trobem en la majoria de sistemes de radiodifusió. En la segona es tracta d’un sistema digital
en el qual, partint d’un tren periòdic de polsos, s’hi modulen la freqüència, l’amplitud o la fase de
forma discreta; exemples d’això els trobem en els radioenllaços digitals, els sistemes radar, etc.

En definitiva, qualsevol procés de modulació equival a traslladar l’espectre de banda base de la
informació cap a l’entorn d’una freqüència sensiblement més alta, que és la que anomenem portadora.

Encara que l’objectiu fonamental de la modulació és adequar el senyal al mitjà de transmissió, podem
trobar d’altres motius que ho aconsellen, com ara aquests:

- modulació per facilitar la radiació:és evident que, si volguéssim radiar directament el senyal
d’àudio obtingut en un micròfon, hauríem d’emprar antenes que tinguessin unes dimensions
comparables a la longitud d’ona del senyal, la qual cosa ens portaria a dimensions de l’ordre de
30 km! És evident, doncs, que és molt més fàcil radiar, per exemple, a 100 MHz, on podem
utilitzar antenes de dimensions més raonables, que no pas a 10 kHz.

- modulació per reducció de soroll i interferències:el fet de modular provoca un desplaçament de
l’espectre del senyal, fet que es pot aprofitar per situar-lo en una zona on la presència de senyals
interferents sigui petita.

- modulació per assignació de l’espectre radioelèctric:és evident que si es volen transmetre diversos
senyals pel mateix mitjà, per exemple l’espai lliure, serà necessari, per tal d’evitar interferències
i superposicions que cadascun dels senyals empri freqüències diferents; això s’aconseguirà
modulant els senyals amb portadores diferentes d’acord amb l’assignació de freqüències efectuada
pels organismes competents.

En aquest apartat, i per motius de simplicitat ens dedicarem solament als sistemes de modulació d’ona
contínua, ja que són els més utilitzats en l’actualitat en els sistemes de radiodifusió, i sobre ells
desenvoluparem les experiències de laboratori. Per obtenir més informació sobre els sistemes de
modulació de polsos es pot consultar la bibliografia indicada.

1.7.1 Modulacions lineals

En aquest apartat incloem aquells tipus de modulació en què el senyal modulador actua sobre
l’amplitud del senyal portador.

a) Modulació d’amplitud (AM)

Es caracteritza perquè l’envolupant del senyal portador és idèntica al senyal d’informació o modulador.
L’expressió temporal d’un senyal modulat en amplitud amb portadora és la següent:
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(1.11)
xc(t) Ac cos(ωct) mx(t)Accos(ωct)

Ac 1 mx(t) cos(ωct)

Com es pot veure, es tracta d’una sinusoide de freqüènciaωc a la qual s’ha afegit el senyal
d’informació x(t) multiplicat per l’índex de modulació m i per la mateixa portadora. L’espectre del
senyal es pot veure a la figura 1.8.

Observant la representació de l’espectre es veu que al voltant de la portadora, representada per un to,

f ffc

X(f) X (f)c

(a) (b)

Fig. 1.8 Espectre d’un senyal modulat en amplitud amb portadora:
a) senyal d’informació; b) senyal modulat.

apareixen dues bandes laterals, inferior i superior, que corresponen a l’espectre del missatge que

modula la portadora; aquestes bandes laterals corresponen a l’espectre del missatge en banda base.

Un dels avantatges que implica la utilització d’aquest tipus de modulació és que el receptor pot ser
extremadament senzill; per detectar el senyal n’hi ha prou a disposar d’un detector d’envolupant, és
a dir, un circuit format per un díode i una xarxa RC. Ara bé, l’inconvenient que presenta aquest tipus
de modulació és que almenys el 50 % de la potència transmesa és a la portadora i la resta es
distribueix en les bandes laterals; això vol dir que es fa un mal aprofitament de l’energia radiada a
costa d’una gran senzillesa en el receptor. A més, en tots els sistemes AM la informació viatja en les
variacions d’amplitud de la portadora, fet que els fa més vulnerables a qualsevol interferència produïda
per senyals paràsits.

b) Modulació en doble banda lateral (DBS)

Es tracta del mateix tipus de modulació d’amplitud que l’anterior, però ara s’hi ha suprimit la
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portadora; per tant, l’expressió del senyal modulat és ara

(1.12)xc(t) x(t) Ac cos(ωct)

Cal assenyalar que, en aquest cas, no té sentit parlar d’índex de modulació. L’espectre obtingut ara és

f ffc

X(f) X (f)c

(a) (b)

Fig. 1.9 Espectre d’un senyal modulat en amplitud amb portadora
suprimida: a) senyal d’informació; b) senyal modulat.

idèntic a l’anterior, excepte que ja no hi apareix la portadora: és simplement l’espectre de banda base

de la informació traslladat en freqüència.

En aquest cas, el que succeeix és que la construcció d’un receptor no pot fer-se només sobe la base
d’un detector d’envolupant, sinó que ha de ser una mica més complexa; de fet, s’ha d’emprar un
receptor homodí, és a dir, un receptor capaç de recuperar la portadora i fer-ne després una
desmodulació síncrona amb el senyal rebut.

c) Modulació en banda lateral única (SSB)

Tant en la modulació AM com en la DSB, si observem l’espectre del senyal modulat veiem que hi
apareixen dues bandes laterals simètriques respecte a la freqüència de la portadora, que es corresponen
amb el senyal modulador. Podríem pensar que, si en suprimíssim una, el contingut de la informació
no es veuria alterat a causa de la redundància de les dues bandes, amb el resultat de no malbaratar la
potència d’emissió i reduir l’amplada de banda de transmissió. Els sistemes de modulació en banda
lateral única s’encarreguen precisament d’això, d’eliminar una de les bandes laterals del senyal DBS
i, per tant s’obté l’espectre que es veu a la figura 1.10.

La descripció en el domini del temps és més complexa, pel fet que implica la utilització de la
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f ffc

X(f) X (f)c

(a) (b)

Fig. 1.10 Espectre d’un senyal modulat en banda lateral única
(superior): a) senyal d’informació; b) senyal modulat.

transformada d’Hilbert.

L’obtenció d’un senyal modulat en SSB és més dificultós que els anteriors; es pot fer de manera
directa, simplement filtrant una de les bandes, encara que per fer-ho facin falta filtres de gran
selectivitat i, en funció de quin sigui el marge de freqüències, molt difícils d’aconseguir; o bé utilitzant
moduladors fase-quadratura, la descripció dels quals queda fora dels objectius d’aquest llibre.

d) Modulació en banda vestigial (VSB)

Un cas particular de la modulació en banda lateral única és la modulació en banda vestigial,

f ffc

X(f) X (f)c

(a) (b)

Fig. 1.11 Espectre d’un senyal modulat en banda vestigial: a)
senyal d’informació; b) senyal modulat.

habitualment utilitzada per la transmissió del senyal de vídeo en els sistemes de TV convencionals.

Com més endavant veurem, el senyal de vídeo format per la lluminància i la crominància té una
amplada de banda de l’ordre de 5 MHz, però amb un contingut de baixa freqüència relativament pobre,
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de manera que la densitat espectral de potència del senyal és més gran a l’extrem superior de la banda.
Si es transmetés el senyal de vídeo en DBS, seria necessari utilitzar una amplada de banda de
transmissió de 10 MHz, és a dir, el doble de l’amplada de banda del senyal en banda base, la qual cosa
repercutiria directament en un mal aprofitament de l’espectre radioelèctric; d’altra banda, la utilització
d’un sistema de modulació SSB encariria en gran manera el receptor, fet totalment no aconsellable en
aplicacions d’electrònica de consum. S’arriba, doncs, a una solució de compromís que consisteix a
deixar passar completament una banda lateral del senyal i tan sols un vestigi de l’altre; això
s’aconsegueix filtrant el senyal DSB mitjançant un filtre adequat, de simetria senar respecte a la
portadora; d’aquesta forma s’optimitza l’amplada de banda de transmissió del senyal de vídeo sense
complicar ni encarir el receptor.

1.7.2 Modulacions angulars

En aquest apartat tractarem aquells sistemes de modulació en els quals el senyal modulador actua sobre
la fase de la portadora, entre els quals distingim els moduladors de fase i de freqüència.

a) Modulació de fase (PM)

Es basa en l’actuació que el senyal d’informació o modulador realitza sobre la fase de la sinusoide
portadora. Suposem que tenim un senyal portador que té per expressió

(1.13)xc(t) Ac cosω t φ(t)

la fase instantània es defineix com l’argument del cosinus, essent

(1.14)θ(t) ω t φ(t)

Si mitjançant algun procediment som capaços de fer variar la fase d’aquest senyal en funció del senyal
d’informació x(t), es produeix en efecte una modulació de fase de la portadora i obtenim, per tant, per
a la PM

(1.15)xc(t) Ac cos ω t φ(t) φ∆x(t)

essentφ∆ l’índex de modulació de fase.
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La freqüència instantània del senyal, entesa com la derivada de la fase instantània respecte al temps,
serà

(1.16)fi(t)
1

2π
dθ
dt

1
2π









ω φ∆
dx(t)

dt

Tant en els sistemes de modulació de fase com de freqüència, resulta que l’amplada de banda de
transmissió és més gran que el doble de l’amplada de banda del senyal, aspecte que no succeïa en la
modulació d’amplitud; la contrapartida és que amb aquest tipus de modulació s’assoleix una relació
senyal-soroll molt més gran que amb les anteriors, per a un mateix nivell de potència d’emissió.

b) Modulació de freqüència (FM)

Aquest sistema és similar a l’anterior, però ara la diferència és que el senyal d’informació o modulador
actua directament sobre la freqüència de la portadora; això significa que la freqüència instantània del
senyal serà

(1.17)fi(t)
1
2π

ωc f∆x(t)

i, per tant, en integrar aquesta equació obtindrem la fase del senyal com

(1.18)θ(t) ωct 2π f∆ ⌡
⌠ t

∞
x(λ) dλ

i, en definitiva, l’expressió temporal completa d’un senyal modulat en freqüència serà

(1.19)xc(t) Ac cos ωct 2π f∆ ⌡
⌠ t

∞
x(λ) dλ

De manera aparent, un senyal modulat en freqüència tan sols difereix d’un modulat en fase en la
relació d’integració o diferenciació del senyal d’informació. En el cas de ser aquest una sinusoide, no
hi hauria cap diferència. Malgrat això, la reducció de soroll és més gran en FM que en PM.

El càlcul de l’amplada de banda de transmissió d’un senyal modulat en FM és summament complicat,
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X (f)c

ffc

Fig. 1.12 Espectre d’un senyal modulat en freqüència per a un
senyal sinusoïdal.

però existeixen una sèrie de regles que en permeten fer una bona aproximació. A mode d’exemple,
podem dir que en FM comercial la desviació de freqüència f∆ que s’utilitza és de 75 kHz i l’amplada
de banda del senyal modulador és de 15 kHz, utilitzant-se 210 kHz d’amplada de banda de transmissió.
A la figura 1.12 es veu l’espectre d’un senyal de FM per al cas que estigui modulat per un senyal
sinusoïdal.

1.8 El senyal de televisió

1.8.1 Descripció

La transmissió d’una imatge mitjançant el sistema de televisió és bastant diferent de la forma com es
realitza en cinematografia. En aquest cas, tota la imatge "s’emmagatzema" en un fotograma, que
després es projectarà en la seva totalitat. En televisió no és possible representar instantàniament un
senyal bidimensional, pel fet que només es pot transmetre un únic senyal unidimensional a través de
l’aire i en format sèrie. Això significa que en televisió hem de convertir una imatge bidimensional en
un únic senyal en format sèrie. Aquesta és la funció que realitzen les càmeres de televisió, mitjançant
el sistema d’escombratge.

El sistema d’escombratge d’imatge consisteix a desplaçar horitzontalment sobre la imatge un feix
electrònic fins a completar la lectura de la imatge; cadascuna d’aquestes passades horitzontals
s’anomena línia d’escombratge, essent l’amplitud d’aquest senyal proporcional a la lluminositat de la
imatge. Aquest senyal sèrie és transmès al receptor, que reprodueix en el seu tub d’imatge l’escriptura
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d’escombratge
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Fig. 1.13 Principi de generació del senyal de televisió.

de la imatge de la mateixa forma, mitjançant línies d’escombratge.

L’escombratge horitzontal s’inicia dalt de tot de la imatge i es produeix un desplaçament horitzontal
del feix a fi de poder explorar tota la imatge. El senyal que s’encarrega de moure el feix
horitzontalment s’anomena senyal d’escombratge horitzontal, mentre que el senyal d’escombratge
vertical o de quadre desplaça la línia verticalment; ambdós són de tipus dent de serra, essent més ràpid
el d’escombratge horitzontal que el vertical.

En el nostre sistema de televisió la imatge transmesa consta de 625 línies amb una freqüència de línia
15.625 Hz (temps d’escombratge de 64 microsegons) i una de quadre de 50 Hz.

La informació sobre la lluminositat de la imatge transmesa és el que s’anomena senyal de lluminància.
Aquest senyal s’ha de transmetre al receptor per poder reproduir la imatge; però per això és necessari
que en el receptor es realitzi el mateix tipus d’escombratge d’imatge i, a més, de forma síncrona amb
el transmissor. Això significa que, a més de transmetre el senyal de lluminància, hem de transmetre
uns senyals de sincronisme a fi d’obtenir en el receptor una imatge estable. Aquests sincronismes
s’encarregaran de sincronitzar els senyals d’escombratge horitzontal i vertical, com també de
desconnectar el tub d’imatge durant els períodes de retorn del feix, és a dir, el període en què el feix
es reposiciona per poder començar a llegir la línia següent.

A la figura 1.14 es pot veure el senyal de vídeo compost, que és el que habitualment es transmet; s’hi
observa que s’han superposat al senyal de lluminància els senyals de sincronisme.

Podríem dir que el senyal de televisió es va desenvolupar a partir de l’aprofitament de les
característiques de l’ull humà, concretament de les seves propietats d’integració, és a dir, la capacitat
que presenta la retina per conservar durant un temps les imatges que es projecten en ella. Un exemple
clar de l’aprofitament d’aquesta propietat el tenim en la cinematografia, on la projecció ràpida (24
imatges per segon o 24 ips) d’una sèrie de fotografies ens produeix una sensació de moviment que en
realitat no existeix. Tot i així, la projecció a 24 ips produeix un efecte de pampallugues que es pot
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solucionar si projectem la mateixa imatge dues vegades al doble de velocitat, 48 ips, solució adoptada

t

t

t

Polsos de sincronisme de línia

Polsos d’esborrament de línia

Senyal de lluminància

Senyal de vídeo compost

Fig. 1.14 Principi de generació del senyal de vídeo compost.

pel cinematògraf. En televisió passa el mateix. S’explora a una velocitat de 25 imatges per segon, però
cada imatge es divideix en dos quadres, és a dir, en primer lloc es realitza l’escombratge de les línies
parelles i després en el segon quadre, s’exploren les línies senars de la mateixa imatge, de manera que
la velocitat de quadre passa a ser, com hem dit, de 50 Hz. Aquesta tècnica es coneix amb el nom
d’entrellaçament.

A la figura 1.15 observem que la primera línia de cada quadre comença en llocs diferents, una al
marge superior esquerre i l’altra al centre del marge superior, mentre que finalitzen al centre del marge
inferior i al marge inferior dret, respectivament, amb la qual cosa s’assoleix una certa continuïtat en
l’escombratge per als dos quadres d’una mateixa imatge.
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Fig. 1.15 Entrellaçament del senyal de televisió.
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Fig. 1.16 Senyal de vídeo compost.

La relació d’aspecte de la imatge de TV és de 4:3; a més, com que no tots els receptors de TV són
iguals, es genera una zona de guarda a l’entorn de tota la pantalla en què no es transmet informació,
de forma que es deixa que la zona d’imatge garantida sigui el 80% del total de la pantalla. A la figura
1.16 es veu el diagrama de temps d’un senyal de vídeo compost.

1.8.2 Amplada de banda

Com ja s’ha comentat anteriorment, el senyal de vídeo es transmet mitjançant modulació d’amplitud
en banda vestigial. El senyal d’àudio es modula en freqüència i s’afegeix al de vídeo per ser transmès.
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Les característiques principals de la norma CCIR són les següents:

- Nombre de línies: 625
- Freqüència de línia: 15.625 kHz
- Freqüència de quadre: 50 Hz
- Amplada de banda de vídeo: 5 MHz
- Separació entre portadores d’àudio i vídeo: 5,5 MHz
- Desviació de freqüència en àudio: ± 50 kHz
- Amplada de banda del canal: 7 MHz (B-I/B-III) i 8 MHz (B-IV/V)

A la figura 1.17 es veu l’espectre normalitzat d’un senyal de televisió.

Portadora de vídeo

Freqüència relativa a la portadora de RF

5,5 MHz-1,25 MHz 0

5 MHz

0,75 MHz 100 kHz

Portadora d’àudio

Fig. 1.17 Espectre normalitzat del senyal de televisió.

1.8.3 El sistema PAL

Fins aquí només hem tractat de la televisió monocroma. En aquest apartat introduirem el sistema de
televisió en color adoptat en la majoria de països europeus, que és el sistema PAL(phase alternation
line). Com ja és sabut, a més d’aquest sistema existeixen el NTSC(national television system
committee), adoptat als Estats Units, i el sistema francès SECAM(sequenciel couleur avec memoire),
també en ús als països de l’antiga Unió Soviètica.

L’objectiu d’aquests sistemes era introduir la informació de color en el senyal de televisió monocroma
garantint la seva compatibilitat amb els receptors de blanc i negre. Aquesta condició de compatibilitat
obligà a dissenyar un sistema altament enginyós i complex que és el que empren actualment tots els
sistemes existents.
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Aquests sistemes es basen en la descomposició en els components de vermell (R), verd (G) i blau (B)
de la informació de color d’una imatge, mitjançant el que es coneix com a mescla additiva; qualsevol
color pot obtenir-se com la suma de qualsevol d’aquests tres colors bàsics. La informació de
lluminància de la imatge s’obté a partir d’aquests tres components RGB, mitjançant la fórmula:

(1.20)Y 0,3R 0,59G 0,11B

En una càmera de TV en color, mitjançant un sistema de miralls dicroics, es descompon la imatge en
els seus components RGB que es tracten com a senyals independents. Com que aquests tres senyals
no es poden transmetre simultàniament per qüestions de compatibilitat, el que es fa és la transmissió
dels senyals Y, (R-Y) i (B-Y); com es veu, no és necessari transmetre el senyal G, ja que aquest pot
obtenir-se per combinació lineal dels tres anteriors.

En realitat, el sistema NTSC únicament transmet els senyals Y, I i Q, obtinguts aquests dos últims de
la forma següent:

(1.21)I 0,6R 0,28G 0,32B
Q 0,21R 0,52G 0,31B

amb aquests senyals I, Q es modulen dues subportadores de la mateixa freqüència però desfasades
entre sí 90º (en quadratura); de manera que finalment es transmet la portadora de lluminància més la
subportadora de croma, és a dir, llavors tenim

(1.22)M Y Q sin(ω t 33°) I cos(ω t 33°)

en conseqüència, el mòdul de la subportadora de croma és

(1.23)
C I 2 Q 2

i la seva fase

(1.24)φ arctan






Q
I
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així, finalment, el senyal de vídeo transmès el podem escriure com

(1.25)M Y 







C sin







ω t
33π
180

φ

Fins aquí podem dir que aquesta codificació és comuna a tots els sistemes de TV en color; ara bé, en
el sistema PAL, desenvolupat per Telefunken, a fi de fer menys sensible la informació de tint de la
imatge de les variacions de fase de la subportadora de croma, el que es fa és canviar 180º la fase del
senyal (R-Y) en línies alternes, amb la qual cosa s’aconsegueix que els errors de fase s’eliminin.

L’amplada de banda del senyal de croma és de 1,3 MHz, essent la freqüència de la subportadora de
croma fsc = 4,433618 MHz. D’aquesta manera, el senyal PAL transmès queda com

amb

(1.26)M Y ± v cos(ωsct ) u sin(ωsct )

v 0,877(R Y) i u 0,493(B Y)

Fig. 1.18 Senyal de vídeo compost, incloent-hi la informació de
crominància [5].
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L’envolupant del senyal PAL és idèntic al del senyal NTSC, però la fase de la subportadora canvia
línia a línia a fi de reduir els errors de fase que poden produir-se en la transmissió, o per problemes
en la sincronització en el receptor.

Com que per realitzar la desmodulació del senyal de color és necessari obtenir una referència de fase,

Portadora de vídeo

Portadora d’àudio

0 5,5 MHz-1,25 MHz

0,75 MHz
5 MHz

Freqüència relativa a la portadora de RF

100 kHz

Portadora de croma (suprimida)

1,5 MHz

0,5 MHz

4,433618 MHz

7 MHz

Lluminància

I Q

Fig. 1.19 Espectre normalitzat del senyal de televisió en color.

aquesta haurà de ser transmesa amb el mateix senyal; això és el que es coneix amb el nom deburst

de color, que s’afegeix en el període de retrocés de línia, tal com es pot veure a la figura 1.18. Ja per
acabar, a la figura 1.19 s’observa l’espectre d’un senyal de TV de color.

1.9 El senyal de radiodifusió sonora en modulació de freqüència

En aquest apartat tractem amb una mica més de detall els sistemes de radiodifusió sonora en modulació
de freqüència. A l’apartat 1.7.2 havíem vist els principis matemàtics de funcionament del senyal FM,
en què sorgien els conceptes de freqüència instantània, desviació de freqüència i amplada de banda.

Per freqüència instantània entenem el valor de freqüència que adopta un senyal de FM en un instant
determinat. La desviació de freqüència és el valor màxim respecte a la portadora de la freqüència
instantània i l’amplada de banda del senyal de FM és aquella porció de l’espectre de freqüències que
té tota l’energia del senyal.

En FM comercial s’adopta el valor de 75 kHz per a la desviació de freqüència, però això no vol dir
que l’amplada de banda del senyal de FM sigui de 150 kHz, sinó que serà una mica més gran. En
efecte, s’utilitza un amplada de banda de transmissió de 260 kHz transmetent en la banda de 87,5 a
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107,8 MHz, amb canalitzacions de 100 kHz.

Com és sabut, a més dels sistemes de radiodifusió monofònica en FM existeix la possibilitat de

L+R

L-R

0 15 19 38 53 f (kHz)

Gm (f)

Fig. 1.20 Espectre en banda base d’un senyal d’àudio estereofònic
apte per a FM.

transmetre senyals estereofònics. La norma estableix que en aquest últim cas s’ha de garantir la

compatibilitat total amb el senyal monofònic conservant la mateixa amplada de banda, de manera
similar al cas de la TV en color respecte als receptors monocroms. Per això, els senyals obtinguts en
els micròfons esquerre (L) i dret (R) es transmeten de la forma (L+R) i (L-R), essent ambdós de banda
limitada a 15 kHz. El senyal suma (L+R) es porta directament al modulador de FM, mentre que el
senyal diferència es modula en DBS utilitzant una subportadora de 38 kHz obtinguda en doblar la
freqüència d’una altra subportadora de 19 kHz; aquests dos senyals, diferència i subportadora de 19
kHz, es porten al modulador de FM, a on s’afegeixen al senyal suma ja esmentat; en conseqüència,
trobem que l’espectre obtingut pel senyal d’àudio de banda base, també conegut com a senyalmúltiplex
compost, és el de la figura 1.20.

1.10 Introducció als sistemes de recepció i distribució de senyal

En els apartats precedents hem vist com s’establia un sistema de telecomunicació i quins eren els blocs
que el formaven. Des d’una concepció global hem passat a una descripció més detallada dels sistemes
de radiodifusió, en els quals s’han analitzat els mecanismes de transmissió del senyal i les modulacions
emprades, i després hem passat a descriure la generació del senyal de TV i FM estereofònic.
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Fig. 1.21 Esquema de blocs típic d’una estació receptora de radiodifusió.
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Per tant, queda per veure tot el que fa referència a la recepció d’aquesta informació radiodifosa i la
seva distribució posterior cap als diferents usuaris. En tot el que ve a continuació ens referirem a
aquells sistemes receptors compostos d’una capçalera de recepció dels senyals via ràdio, més uns
sistemes de distribució per cable que encaminaran els senyals rebuts cap als usuaris. A la figura 1.21
es descriu l’esquema de blocs típic d’una estació receptora.

1.10.1 Sistema de captació

En primer lloc, en plantejar-se un sistema de recepció s’han d’establir quins han de ser els senyals que
s’han de captar, i després localitzar els seus centres emissors o reemissors més propers. Un cop
assentat aquest punt, s’ha d’obtenir informació sobre les característiques dels senyals emesos,
especialment pel que fa a freqüència d’emissió, potència, polarització i tipus de modulació utilitzada.

A continuació, per al cas habitual que la transmissió es faci via ràdio, s’ha de definir l’emplaçament
de les antenes receptores d’acord amb el criteri següent: ha de ser una zona que no tingui cap obstacle
que s’interposi en el camí de propagació i que proporcioni el màxim nivell de senyal. Després d’això
s’ha de triar el tipus d’antena receptora més adient a les transmissions que es volen rebre; aquesta
elecció està condicionada pels paràmetres de directivitat o guany i amplada de banda. En el cas que
els senyals que es rebin procedeixin d’una mateixa direcció de l’espai i estiguin en canals de
freqüències properes i amb amplituds similars, és més convenient utilitzar una antena de banda ampla;
ara bé, en el supòsit que en la zona de recepció els senyals ens arribin des de direccions diferents i
amb intensitats febles, és més convenient utilitzar antenes més directives i usualment de menys
amplada de banda.

Una cop fixada la instal lació de l’antena o les antenes i mesurat el senyal en els seus terminals, hem
de considerar si és necessari o no instal lar un preamplificador de banda ampla; en cas afirmatiu
s’haurà de situar just en els terminals de l’antena perquè acompleixi la funció d’augmentar la relació
senyal-soroll i de disminuir la degradació que aquesta experimentaria en cas que se situés a l’extrem
d’un cable molt llarg que, a part d’atenuar el senyal, ens introdueix soroll.

Finalment, ja disposem d’un conjunt de senyals amb una relació senyal-soroll adequada per al seu
tractament i la seva distribució posterior.

1.10.2 Sistemes d’amplificació, mescla i distribució

Quan es tracta d’amplificar diferents senyals que es transmeten per un únic cable coaxial, com és el
cas del senyal de sortida d’antena, és necessari tractar cadascun d’ells de forma selectiva; per fer-ho
utilitzarem amplificadors monocanal, és a dir, amplificadors de RF selectius i sintonitzats mitjançant
filtres de pas banda a l’entrada i a lasortida en un únic canal d’UHF.

Abans d’això és necessari distribuir aquest senyal entre tots els amplificadors a partir de divisors de
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potència o distribuïdors —dispositius amb una única entrada i diverses sortides. El més corrent és
utilitzar amplificadors entècnica Z, tècnica que incorpora aquestes funcions de distribució i mescla
dels senyals d’entrada i sortida als amplificadors, i evitar els mescladors i distribuïdors externs.

Els senyals obtinguts a la sortida de cada amplificador s’han de tornar a sumar en un únic cable
coaxial per a la seva transmissió, és a dir, s’han de "mesclar", funció inversa a la dels distribuïdors
de potència que es realitza en els dispositius mescladors, dispositius amb diverses entrades i una única
sortida. Cal assenyalar que en ells es poden realitzar tant mescles de senyals de la mateixa banda de
freqüències com d’altres bandes. Un exemple típic d’utilització de mescladors el trobem en les
instalacions col lectives de TV, en les quals s’han de mesclar tant els senyals de TV de banda IV/V
com els de banda I i III amb els de FM en banda II.

En conseqüència, a la sortida d’un mesclador disposem ja d’una sortida coaxial en què hi ha tots els
senyals d’interès amb un nivell de potència suficient per poder fer-ne la distribució cap als usuaris.

1.10.3 Xarxes de distribució

El pas següent consisteix a realitzar aquesta distribució; no hi ha una única fórmula per realitzar
aquesta funció ja que depèn de la distribució arquitectònica de l’edifici, i s’ha de fer a la seva mida.
La tipologia més usual és la distribució sèrie, que consisteix a intercalar en sèrie amb la línia de sortida
del mesclador un conjunt d’acobladors direccionals, dispositius que fan la funció d’extreure una mostra
del senyal transmès per la línia principal amb un nivell d’acoblament de l’ordre d’11 dB; aquest tipus
d’acoblador se’l coneix també amb el nom decaixa de presa de TV. Per evitar que es produeixin ones
reflectides en la línia de transmissió, el seu extrem s’ha d’acabar amb una càrrega resistiva igual a la
seva impedància característica, és a dir, amb una càrrega de 75Ω.

En el cas que la instal lació sigui de gran abast, amb grans longituds de cable i molts usuaris, pot ser
necessari intercalar amplificadors en punts clau del recorregut amb la finalitat de regenerar el senyal
i compensar els efectes d’atenuació introduïts pels cables coaxials i per les preses d’usuari.
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