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Avui en dia es innegable la necessitat d’estar connectat a Internet des de 
qualsevol localització incloses les poblacions rurals. Des de la aparició de les 
tecnologies WIFI i WIMAX es mes senzill el poder doner cobertura les zones 
menys poblades. 
 
Una de les tecnologies més populars d'internet rural és el WiMAX. Existeixen a 
Espanya un bon nombre d'operadors WiMAX, locals i regionals, que 
proporcionen connexions d'internet en zones aïllades on resulta massa car fer 
arribar l'ADSL o la fibra òptica. Aquests operadors disposen d'unes antenes 
(connectades a Internet) que emeten els seus senyals a més de 30 
quilòmetres de distància. És una tecnologia semblant al WIFI, però d’un abast 
més gran. 
 
Aquest Treball de Fi de Grau pretén servir d’exemple en la implementació 
d’aquestes noves tecnologies en les poblacions rurals com a alternativa a les 
soluciones clàssiques per donar servei a Internet i que no sempre estan 
disponibles en aquestes petites poblacions. També pretén ser una alternativa 
a la tecnologia per satèl·lit que si que arriba a tot el territori però a un cost més 
alt i amb unes pitjors prestacions.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Nowadays, the need to be connected to the Internet from any location, 

including rural populations, is undeniable. Since the emergence of WIFI and 

WIMAX technologies, it is easier to donate coverage to less populated areas. 

 

One of the most popular technologies of rural internet is WiMAX. There are a 

good number of local and regional WiMAX operators in Spain that provide 

internet connections in isolated areas where ADSL or optical fiber is too 

expensive. These operators have antennas (connected to the Internet) that 

emit their signals more than 30 kilometers away. It is a technology similar to 

WIFI, but much more scope. 

 

This Final Project aims to serve as an example in the implementation of these 

new technologies in rural populations as an alternative to classic solutions to 

provide Internet service which is not always available in these small 

populations. It also aims to be an alternative to satellite technology that 

reaches the entire territory but at a higher cost and worse performance. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
L’aparició d’Internet [1] ha revolucionat el món de les telecomunicacions d’una 
manera mai vista  fins al punt de convertir-se en un dels mitjans globals de 
comunicació més importants, el qual ha dut canvis fonamentals en tota la 
societat i a més ha possibilitat la revolució de l’era de les xarxes. 
 
Internet s'ha convertit en una eina molt important en la nostra societat pel fet 
que ens permet la comunicació, la recerca i la transferència d'informació 
eliminant les barreres del temps i l'espai, i sense requeriments tecnològics, ni 
econòmics relatius. Avui dia, hi ha més de milers de milions d'ordinadors 
connectades a aquesta xarxa i aquesta xifra seguirà en augment. 
 
Les xarxes sense fils son un dels últims avenços en el mon de les 
telecomunicacions. Aquest tipus de xarxes fan servir un medi de transmissió no 
guiat mitjançant ones electromagnètiques i a través d’antenes. Amb aquests 
xarxes avui en dia es pot donar connexió a molts petits municipis rurals que 
abans l’única opció que tenia era la connexió a internet a traves del satèl·lit la 
qual és més cara i de pitjor qualitat. 
 
Una de les tecnologies més populars d'internet rural és el WIMAX [2]. 
Existeixen a Espanya un bon nombre d'operadors WIMAX, locals i regionals, 
que proporcionen connexions d'internet en zones aïllades (en llocs on resulta 
massa car fer arribar l'ADSL o la fibra òptica). Aquests operadors disposen 
d'unes antenes (connectades a Internet) que emeten els seus senyals a més de 
30Km de distància.  
WIMAX és una tecnologia de comunicació similar al WIFI però per microones 
amb abast superior als 30km i velocitats de fins a 124Mbps. És una tecnologia 
dins de les conegudes com a tecnologies d'última milla, també conegudes com 
bucle local, que permet la recepció de dades per microones i retransmissió per 
ones de ràdio. L'estàndard que defineix aquesta tecnologia és el IEEE 802.16. 
 
L’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau serà portar a terme l’estudi 
d’una xarxa sense fils en el municipi d’Arenys de Munt. En aquest municipi ja 
donen servei de Telecomunicacions alguns operadors per tant es decideix 
donar un servei gratuït amb certes limitacions. Aquest servei va destinat als 
visitants del poble, habitants amb pocs recursos o gent que faci un us molt 
basic de la connexió. A part també permet donar al municipi una imatge de 
modernitat. 
 
Arenys de Munt [3] es un petit municipi situat a la província de Barcelona dins 
la comarca del Maresme a uns 45 Km de Barcelona i 10 de Mataró. Actualment 
té una població de 8654 habitants en un terme municipal de 21,3 Km2. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
L’objectiu principal del projecte es la realització d’una xarxa sense fils d’àmbit 
municipal per a proveir als veïns del municipi d’Arenys de Munt en carrers, 
places, edificis i jardins, d’un accés a Internet. 
 
Els objectius específics del projecte son els següents: 

 Estudi de les tecnologies sense fils necessàries per a la implementació 
de la xarxa sense fils. 

 Estudi dels dispositius necessaris per al desenvolupament de la xarxa 
sense fils. 

 Estudi del municipi d’Arenys de Munt tant de la seva topografia, com 
de les característiques demogràfiques, de les ubicacions i punts 
d'interès per a la ubicació dels equipaments que prestin accés a 
Internet per centrar la cobertura de la xarxa en el nucli urbà. 

 Estudi de la legislació actual sobre la implantació de xarxes de 
propietat municipal. 

 Disseny i simulació de la xarxa sense fils per a validar el correcte 
funcionament. 

 Estudi de la viabilitat i cost de la solució final. 
  
1.3 Enfocament i mètode seguit 

 
L’enfocament triat per a la realització del projecte consta de tres parts: 

 Documentació: Es realitzarà un estudi de les tecnologies actuals per 
saber quina es la millor tecnologia que podem fer servir per a portar a 
terme el projecte i també hem d’escollir els equips a instal·lar. També 
s’ha de fer un estudi jurídic de les normatives i lleis vigents en matèria de 
telecomunicacions. 

 Presa de dades: la presa de dades que ens donaria la informació 
necessària per poder realitzar el projecte. Necessitem conèixer els punts 
d’interès principals de la població i la seva orografia per poder saber a 
quines zones hem de tenir més cobertura i on portar a terme la 
instal·lació dels equips. 

 Disseny: En aquesta darrera fase es tracta de dissenyar la xarxa a 
instal·lar amb la tecnologia i els equips convenients per a dur a terme el 
projecte. També s’haurà de portar a terme una simulació i un estudi 
econòmic del projecte que haurà de ser equilibrat en quant a costos. 

 
1.4 Planificació del Treball 

 
Seguidament es mostra el cronograma i el diagrama de Gantt amb la 
planificació del projecte: 
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Imatge 1. Cronograma del Treball de FI de Grau 

 

 
Imatge 2. Diagrama de Gantt del Treball de Fi de Grau 

 

Al ser un treball teoric l’unic recurs que es necesita es tracta d’un simulador de 
cobertura de xarxes sense fils (Radio Mobile). 
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Tant en el primer lliurament com en el segón s’han asolit les tasques indicades 
al cronograma, no hi hagut cap desviació. 
En el primer lliurament s’han realitzat les següents tasques: 

 Estudi del municipi 

 Estudi dels aspectes legals 

 Estudi de les xarxes sense fils 

 Disseny de la xarxa 
En el segón lliurament s’han realitzat les següents tasques: 

 Simulacio de la xarxa amb Radio Mobile 

 Presupost 

 Conclusions 
   

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Aquest projecte es de tipus teòric i s’entregarà una memòria i la presentació del 
projecte. 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 
La estimació dels apartats que tindrà la memòria són els següents: 

1.-Introducció: En aquest apartat es farà la introducció al projecte. 
Explicant en que consisteix el projecte i també donant dades sobre el 
municipi d’Arenys de Munt. 
2.-Estudi del municipi: En aquest punt es realitzarà un estudi del municipi 
per poder planificar la instal·lació de la xarxa. 
3.-Legislació: En aquesta secció es parlarà sobre la legislació vigent en 
la matèria que ens ocupa. 
4.-Xarxes sense fils: En aquest apartat es parlarà sobre les tecnologies i 
equips que es necessiten per dur a terme el projecte. 
5.-Disseny de la xarxa: En aquest punt es realitzarà el disseny de la 
xarxa. 
6.-Simulació: En aquest apartat es realitzarà una simulació de la xarxa 
per comprovar la cobertura que ofereix. 
7.-Pressupost: En aquesta secció es realitzarà un pressupost dels 
equips necessaris per dur a terme el projecte. 
8.-Conclusions: En aquest apartat es descriuran les conclusions que 
s’extreuen després de la realització del projecte. 
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2. Estudi del municipi 
 
Abans de poder realitzar el disseny de la xarxa es imprescindible conèixer el 
terreny de la implementació. En aquest apartat es pretén donar a conèixer la 
situació geogràfica del municipi, també les seves característiques orogràfiques. 
 
Per un altre banda s’inclou informació sobre la població del municipi per poder 
fer una estimació de potencials usuaris de la xarxa i les possibles ubicacions 
per a la instal·lació dels diferents punts d’accés. 
 

2.1 Ubicació del municipi 
 
Arenys de Munt [4] es un petit municipi situat a Catalunya a la província de 
Barcelona a la comarca del Maresme, a uns 45 Km de Barcelona i 10 de 
Mataró. 
 

 
Imatge 3. Ubicació dins la Península Iberica 

 
El municipi està situat a la zona interior de la comarca, limitant amb el Vallès 
Oriental. Mostra un relleu molt accidentat a causa de la presència de les serres 
del Montnegre i del Corredor. La Riera d'Arenys o de Sobirans és l'eix 
vertebrador i dóna caràcter al poble. La flora que hi predomina són els pinars, 
els castanyers, i les alzines. 
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Imatge 4. Ubicació dins Catalunya 

2.2 Historia del municipi 
 
La primera menció d'Arenys de Munt és de la parròquia de Sant Martí d'Arenys 
en un precepte del rei franc Lluís el Tartamut donat el 878 al bisbe Frodoí de 
Barcelona on aquest rebia diferents concessions. Formava part del bisbat de 
Girona. El 998 apareix per primera vegada el topònim Arenys (Arennis), referit 
als sorrals de la riera. El lloc formava part del terme jurisdiccional del castell de 
Montpalau (Pineda de Mar), que acabà dins del vescomtat de Cabrera. Des del 
segle XI fins al 1813, els Tries (substituïts el segle XVI pels Jalpí) van ser els 
alcaldes d'Arenys, gràcies al vescomte. El 1514 es comença la construcció de 
l'actual campanar de l'església de Sant Martí d'Arenys, que s'acaba el 1518. El 
1540 s'enderroca l'antic edifici de l'església i es construeix l'actual. 
 
El 1574, els habitants del barri marítim d'Arenys van demanar al bisbe de 
Girona de tenir una església pròpia, cosa que fou concedida el 1575, donant 
lloc a l'església de Santa Maria d'Arenys. El 1599, els Montcada, senyors del 
vescomtat de Cabrera, van donar permís als habitants d'aquest barri de tenir 
consell municipal propi, donant lloc a Arenys de Mar. 
 
Sant Martí d'Arenys va tenir una participació destacada a la Guerra del 
Francès, entre altres coses per la situació geogràfica (el massís del Montnegre) 
i pels vincles familiars que hi tenia el general Francesc Milans del Bosch. Entre 
d'altres, cal destacar l'aturada de l'intent del setge a la ciutat de Girona l'any 
1808 de tropes que venien de Barcelona, o l'assalt a un comboi imperial que 
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anava cap a Hostalric el 1809. Les represàlies dels francesos, amb detencions i 
saquejos, van causar estralls a la població. 
 
Durant el segle XVIII el poble va patir un augment exponencial de població, que 
es va estancar degut a la crisi de la fil·loxera i l'atractiu de zones més 
industrialitzades. De fet, l'agricultura, per mitjà del conreu de la maduixa, els 
cirerers i la vinya, ha estat l'activitat tradicional bàsica, que s'ha anat substituint 
per la indústria, originalment sorgida de la manufactura de les puntes de coixí, 
que va acabar per desenvolupar una important indústria tèxtil pel poble durant 
el segle XIX, especialment de producció de tovalloles. A partir dels anys 1950 
la indústria es va diversificar i a més de les tovalloles, es troben també d'altres 
fàbriques dedicades a la producció de teixits estrets, tints o licors, per exemple. 
Aquesta reindustrialització va permetre que el poble continués creixent en 
nombre d'habitants. Més recentment, el fenomen residencial ha permès que el 
municipi augmenti considerablement el seu nombre d’habitants. 
 
2.3 Característiques físiques 
 
El relleu del terme municipal arenyenc, format per les darreres estriacions de la 
Serralada Litoral abans d'endinsar-se en el mar, és molt muntanyós. Les zones 
planes són escasses i queden limitades a les parts baixes properes a la riera i 
als trams finals dels torrents. Aquesta configuració geogràfica de la zona ha 
condicionat plenament el tipus i la intensitat de l'activitat agrària, així com les 
zones on es pogué desenvolupar una urbanització. 
 

 
Imatge 5. Plànol topogràfic 

 

En la següent imatge podem veure un mapa físic del terme municipal: 
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Imatge 6. Mapa físic  

 

2.4 Punts d’interès i població 
 
La població d'Arenys de Munt està experimentant els darrers anys un 
creixement espectacular, accentuat des de l'any 1993 per la prolongació de la 
C-32. El poble no trencà el sostre secular dels 3000 habitants fins el 1960. El 
1970 ja sobrepassava els 4000 habitants. Després d'un cert alentiment la 
dècada de 1980, s'enfilava fins els 5200 habitants l'any 1994 i sobrepassava 
els 6000 habitants l'any 1998. Arenys de Munt compta amb una escola de 
primària, el col·legi Sant Martí i amb un Institut de secundària, l'IES Domènec 
Perramon. Actualment la població es de 8654 habitants. 
 
En el municipi tenim diversos edificis amb serveis públics: 
 

 
Imatge 7. Principals punts d’interès 
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 Ajuntament 

 Església Sant Martí 

 Biblioteca Antònia Torrent i Martori 

 Jutjat de Pau 

 Deixalleria 

 Policia Municipal 

 Ràdio Arenys de Munt 

 Casal de Joves l'Escorxador 

 Cementiri Arenys de Munt 

 Can Borrell 

 Piscina Municipal 

 CEIP Subiranys 

 IES Domènec Perramon 

 Zona esportiva 

 CAP 
 
Els punts més importants del municipi on es concentra més població i on hem 
de garantir la cobertura serien els següents: 

 Plaça de l’església: 
 

 
Imatge 8. Església de Santa Maria 

 

Es tracta de la plaça principal del poble, esta situada en mig de la rambla i just 
d’avant esta situat l’ajuntament. En aquesta plaça es on es realitzen la majoria 
d’actes públics. També es tracta de la zona més poblada del municipi i amb 
afluència de visitants. 

 Biblioteca Antònia Torrent i Martori:  
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Imatge 9. Biblioteca Municipal 

 

Es tracta de la biblioteca municipal. En aquesta biblioteca es on la majoria 
d’estudiants universitaris del poble troba un lloc on poder estudiar amb 
tranquil·litat i poder concentrar-se. 
 

 Casal de Joves l'Escorxador:  
 

 
Imatge 10. Casal de Joves 

 

El casal on es reuneixen els joves del poble, també es fan moltes activitats 
publiques. 
 
2.5 Conclusions de l’estudi del municipi 
 
La xarxa que es vol implementar serà de propietat municipal per lo que estarà 
limitada a una velocitat màxima de 256 Kbps. Estarà destinada a visitants del 
poble, habitants amb poc recursos econòmics o gent que faci un us molt basic 
de la connexió. La xarxa estarà destinada per usos basics (navegació web i 
correu electrònic). 
La zona de cobertura s’haurà de centrar en el nucli urbà del municipi, no es 
pretén donar cobertura a les diverses urbanitzacions allunyades del mateix. 
S’ha de tenir en compte que la zona on es concentraran més potencials usuaris 
serà on es troba l’ajuntament i la biblioteca municipal i per un altre banda la 
zona on es troba situat el casal de Joves. 
Els principals motius pels que un ajuntament decideix instal·lar una xarxa sense 
fils són els següents: 
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 Incorporar els ciutadans a la societat de la informació 

 Millorar els serveis municipals 

 Facilitar l’accés als ciutadans als serveis públics 

 Impulsar els tràmits municipals electrònics 

 Donar una imatge de modernitat 
 

Requisit Valor 

Titularitat de la xarxa Municipal 

Usuaris  Visitants 

 Habitants amb poc recursos 

 Gent que faci un us simple de la connexió 

Velocitat màxima 256 Kbps 

Usos Navegació i correu electrònic 

Zona de cobertura Nucli Urbà 

Zones amb més densitat 
d’usuaris 

 Ajuntament i biblioteca municipal 

 Casal de Joves 
Taula 1. Resum requisits de la xarxa 
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3. Aspectes legals 
 
Un aspecte molt important abans de desplegar qualsevol tipus de projecte es 
tenir en compte l’àmbit legal vigent. Així doncs, s’han de seguir unes 
normatives i lleis regulades per les autoritats competents en la matèria. 
 
3.1 Competències 
 
La competència en matèria de telecomunicacions correspon a l'Estat amb 
caràcter exclusiu (art. 149.1.21º CE), cal reconèixer la potestat d'intervenció de 
les administracions autonòmiques i de les locals, en la mesura que concorrin 
títols habilitants basats en matèries diferents de la principal 
(telecomunicacions), la competència de les quals ostenten, legítimament, 
administracions diferents que l'estatal. 
 
3.2 Tipus de serveis 
 
D'un temps ençà, nombroses administracions locals han iniciat projectes per 
desenvolupar xarxes sense fils i serveis de telecomunicacions a les seves 
respectius territoris. En aquest sentit, cal diferenciar quan aquests serveis es 
presten en règim de autoprestació pels propis serveis corporatius municipals o 
quan es tracta d'una xarxa pública, és a dir, disponible al públic en general. En 
el cas de l’estudi que ens ocupa ens centrarem en les xarxes publiques.  
 
3.3 Llei telecomunicacions 9/2014 
 
La llei principal en matèria de telecomunicacions es la llei 9/2014 [5]. Amb 
Vigència des de 09 de maig del 2014 i que substitueix la anterior llei 32/2003. 
La comesa principal d’aquesta llei es defensar els interessos dels usuaris, 
assegurant el seu dret a l'accés als serveis de comunicacions electròniques en 
condicions adequades d'elecció, preu i qualitat. També vol salvaguardar la 
vigència dels imperatius constitucionals, en particular, el de no discriminació, el 
del respecte als drets a l'honor, a la intimitat, a la protecció de les dades 
personals i al secret en les comunicacions, el de la protecció a la joventut i a la 
infància i la satisfacció de les necessitats dels grups amb necessitats especials, 
com ara les persones amb discapacitat. A aquests efectes, es poden imposar 
obligacions als prestadors dels serveis per a la garantia d'aquests drets. 
 
Aquesta llei també persegueix garantir el compliment dels objectius de l'Agenda 
Digital per a Europa, que requereix, en l'actual situació d'evolució tecnològica i 
incertesa econòmica, assegurar un marc regulador clar i estable que fomenti la 
inversió, proporcioni seguretat jurídica i elimini les barreres que han dificultat el 
desplegament de xarxes, i un major grau de competència en el mercat. 
 
La llei consta de vuitanta quatre articles agrupats en vuit títols, dinou 
disposicions addicionals, dotze disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria, onze disposicions finals i dos annexes. A continuació es fa un petit 
resum de cada títol. 
 
Títol I. Disposicions generals 
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Inclou qüestions com la instal·lació d'equips i sistemes, la intercepció legal de 
les telecomunicacions, la conservació de dades, o l'avaluació de conformitat 
d'equips i aparells. La Llei exclou expressament de la seva regulació dels 
continguts difosos a través de serveis de comunicació audiovisual, que 
constitueixen part del règim dels mitjans de comunicació social, i que es 
caracteritzen per ser transmesos en un sol sentit de forma simultània a una 
multiplicitat d'usuaris. Però sí regula les seves xarxes. Igualment s'exclou la 
prestació de serveis sobre les xarxes de telecomunicacions que no consisteixin 
principalment en el transport de senyals a través d'aquestes xarxes, ja que a 
ells s'aplica la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic. 
 
Títol II. Explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions 
electròniques en regim de lliure competència 
Relatiu al règim general d'explotació de xarxes i prestació de serveis, reflecteix 
la plena liberalització del sector. Els operadors han de garantir que els abonats 
amb números del pla nacional de numeració telefònica puguin conservar, 
prèvia sol·licitud, els números que els hagin estat assignats, amb 
independència de l'operador que presti el servei. 
 
Títol III. Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic en 
la explotació de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques 
Recull les obligacions i drets d'operadors i usuaris, inclou els preceptes relatius 
al servei universal, les obligacions d'integritat i seguretat de les xarxes i 
l'ampliació dels drets dels usuaris finals, i recull importants novetats en relació 
amb els drets dels operadors a l'ocupació del domini públic i privat, al 
desplegament de xarxes i l'accés a infraestructures d'altres sectors. Es 
potencien les declaracions responsables enfront de les llicències. Es contempla 
la necessària previsió d'infraestructures de comunicacions electròniques en 
zones d'urbanització. 
 
Títol IV. Avaluació de la conformitat d’equips i aparells  
Es dedica a l'avaluació de la conformitat d'equips i aparells. Regula, per 
exemple, la normalització tècnica o les condicions que han de complir les 
instal·lacions. 
 
Títol V. Domini públic radioelèctric  
Es centra en l'administració del domini públic radioelèctric. Com a novetat, 
s'introdueixen mesures destinades a evitar l'ús de l'espectre pels que no 
disposen de títol habilitant per a això. 
 
Títol VI. Administració de les telecomunicacions  
Determina les competències que tenen atribuïdes les diferents autoritats 
nacionals de reglamentació. Entre elles, destaquen les de la Comissió Nacional 
dels Mercats i de la Competència. 
 
Títol VII. Taxes en matèria de telecomunicacions  
Es completa amb l'Annex I. la Llei introdueix importants millores respecte de la 
regulació continguda en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, en matèria de taxes 
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de telecomunicacions. En particular, es redueix el límit màxim de la taxa 
general d'operadors dirigida a finançar els costos en què incorren les autoritats 
nacionals de reglamentació per l'aplicació del règim jurídic que estableix 
aquesta Llei i s'estableix un esquema d'ajust automàtic als costos als que han 
hagut de fer front les autoritats nacionals de reglamentació. 
 
Títol VIII. Inspecció i regim sancionador  
Relatiu a inspecció i règim sancionador reforça les potestats inspectores, 
exigint la col·laboració dels titulars de finques o immobles en els quals 
s'ubiquen instal·lacions de telecomunicacions per a la identificació dels titulars 
d'aquestes instal·lacions. 
 
3.4 Altres normatives 
 
També hi ha altres normatives menors que afecten el projecte: 

 Reial Decret 1066/2001[6], de 28 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic 
radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques. 

 Circular 1/2010 [7], de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, 
per la qual es regulen les condicions d'explotació de xarxes i la prestació 
de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions 
Públiques. 

 Ordre CTE / 23/2002 [8], de 11 de gener, per la qual s'estableixen 
condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per 
operadors de serveis de radiocomunicacions. Aquest reglament 
estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, 
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció 
sanitària davant d'emissions radioelèctriques. 

 UN-85 i UN-128[9] del Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències 
(CNAF). El CNAF és l'instrument legal, dependent del Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme d'Espanya, utilitzat per assignar als 
diferents serveis de radiocomunicacions les diferents bandes de 
freqüències, aquestes bandes s'estenen des 8,3 KHz. fins a 3000 GHz. 
En el CNAF també s'especifica la metodologia d'ús de l'espectre 
radioelèctric d'aquest país. 

 
3.5 Conclusions dels aspectes legals 
 
En el cas de que l’ajuntament vulgui oferir un servei de pagament s'haurà de 
constituir com a operador i haurà de respectar els principis de neutralitat, 
transparència, no discriminació i separació de comptes, així com les previsions 
generals establertes en la Llei General de Telecomunicacions  i el RD 
424/2005. 
 
Per un altre banda en el cas que l’ajuntament vulgui prestar un servei de forma 
gratuïta, hi ha diverses possibilitats:  
Donar un servei gratuït que no afecti la competència: 

 Limitar el WIFI a zones que no incloguin edificis d'ús residencial. 

 Limitar la velocitat a 256Kbps de descàrrega. 
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En el cas de que el servei sobrepassa els dos límits anteriors: 

 Donar el servei de forma promocional i per un temps limitat (es necessita 
consentiment de la CMT). 

 Finançar el WIFI mitjançant patrocinis o publicitat. 

 Limitar l'accés a webs publiques per a la realització de tràmits. 

 
Com en el municipi d’Arenys de Munt si que existeixen altres operadors que 
ofereixen servei de telecomunicacions i la xarxa municipal s’oferirà de manera 
gratuïta la velocitat quedarà limitada a 256 Kbps de descarrega i en horari 
laboral (9 a 18 de dilluns a divendres no festius). Per tant la xarxa publica no 
oferirà cap competència als operadors clàssics existents ja que aquest 
ofereixen unes velocitats d’accés superiors i no limiten el temps d’accés. Els 
potencials usuaris de la xarxa serien visitants del poble, habitants amb poc 
recursos econòmics i que no puguin permetre’s el contractar un servei de 
pagament o gent que faci un us molt basic de la connexió. La xarxa estarà 
destinada per usos basics (navegació web i correu electrònic). A part també 
permetrà donar al municipi una imatge de modernitat. 
 
Per un altre banda hem de tenir en compte la potencia que emeten els equips. 
En sistemes de radiocomunicació, la potència isotròpica radiada equivalent 
(PIRE)  és la quantitat de potència que emetria una antena isotròpica teòrica 
(és a dir, la que distribueix la potència exactament igual en totes direccions) per 
produir la densitat de potència observada a la direcció de màxim guany d'una 
antena. La PIRE té en compte les pèrdues de la línia de transmissió i en els 
connectors i inclou el guany de l'antena. La PIRE s'expressa habitualment en 
decibels respecte a una potència de referència emesa per una potència de 
senyal equivalent. La PIRE permet comparar emissors diferents 
independentment del seu tipus, mida o forma. Coneixent la PIRE i el guany de 
l'antena real és possible calcular la potència real i els valors del camp 
electromagnètic. El càlcul es fa amb la següent formula: 
 

PIRE(dB)= Potencia Transmissor (dBm)-Pèrdues del Cable (dB) +Guany 
Antena (dBi) 

 
Segons la normativa Espanyola es permet els següents valors: 

 WIMAX (banda 5GHz): 30 dB de PIRE i una potencia màxima de 1W. 

 WIFI: 20 dB de PIRE i una potencia màxima de 100mW. 
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4. Xarxes sense fils 
 
4.1 Introducció a les Xarxes sense fils 
 
En els últims anys ha augmentat la proliferació de xarxes sense fils. Això es 
deu a diverses raons, com l'estil de vida actual, la necessitat de mantenir 
connectivitat a xarxes locals o Internet de forma constant, el suport a la 
mobilitat, major flexibilitat, etc. 
 
L'aparició de les xarxes sense fils ofereix molts avantatges a més de les 
referides anteriorment. Entre elles hi ha la compatibilitat amb les xarxes 
cablejades ja existents, la facilitat d'instal·lació, la reducció en els costos, la 
senzillesa d'administració, la seva escalabilitat, la capacitat de travessar 
barreres físiques, etc. Però la seva existència no és fruit d'un treball ni de bon 
tros senzill, per entendre com hem arribat fins a les xarxes WIFI [10] actuals, 
serà millor que anem a l'origen de les comunicacions sense cable. 
 
No va ser fins a 1971 quan un grup d'investigadors sota la direcció de Norman 
Abramson, a la Universitat de Hawaii, van crear el primer sistema de 
commutació de paquets mitjançant una xarxa de comunicació per ràdio, 
aquesta xarxa es va dir Aloha. Aquesta és la primera xarxa d'àrea local sense 
fils (WLAN), estava formada per set ordinadors situats en diferents illes que es 
podien comunicar amb un ordinador central al qual demanaven que realitzés 
càlculs. Un dels primers problemes que van tenir i que té tot nou tipus de xarxa 
inventada va ser el control d'accés al medi (MAC), és a dir, el protocol a seguir 
per evitar que les diferents estacions solapin els seus missatges entre si. Al 
principi es va solucionar fent que l'estació central emetés un senyal intermitent 
en una freqüència diferent a la de la resta d'ordinadors mentre estigués lliure, 
de tal manera que quan una de les altres estacions es disposava a transmetre, 
abans escoltava i es cerciorava que la central estava emetent aquest senyal 
per llavors enviar el seu missatge, això es coneix com Carrier Sense Multiple 
Access (CSMA).  
 
Un any després Aloha es va connectar mitjançant Arpanet al continent Americà. 
Arpanet és una xarxa d'ordinadors creada pel Departament de Defensa dels 
EUA com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país. 
 
Perquè les xarxes sense fils es poguessin expandir sense problemes de 
compatibilitat calia establir uns estàndards, per això IEEE va crear un grup de 
treball específic per a aquesta tasca anomenat 802.11, així doncs, es definiria 
amb aquest estàndard l'ús del nivell físic i d'enllaç de dades de la xarxa (on 
entra la MAC comentada anteriorment), especificant les seves normes de 
funcionament. D'aquesta manera l'únic que diferencia una xarxa sense fils 
d'una que no ho és, és com es transmeten els paquets de dades, la resta és 
idèntic. La conseqüència d'això és que el programari que vagi a funcionar amb 
la xarxa, no ha de tenir en compte quin tipus de xarxa és i que ambdós tipus de 
xarxes són totalment compatibles. 
 
IEEE 802.11 defineix dos modes bàsics d'operació: ad-hoc i infraestructura. El 
primer es basa en que els terminals es comuniquen lliurement entre si, se sol 
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trobar en entorns militars, operacions d'emergència, xarxes de sensors, 
comunicació entre vehicles, etc.  
 

 
Imatge 11. Xarxa Ad-hoc 

 

El segon i majoritari, en què els equips estan connectats amb un o més punts 
d'accés normalment connectats a una xarxa cablejada que s'encarreguen del 
control d'accés al medi, es pot veure aquest mode d'operació en llars, 
empreses i institucions públiques. 

 

 
Imatge 12. Xarxa infraestructura 

 

També tenim una norma de transmissió de dades anomenada WIMAX (IEEE 
802.16) que utilitza les ones de ràdio en les freqüències 2,5 i 5GHz, és una 
tecnologia dins de les conegudes com a tecnologies d'última milla. Està 
dissenyada per donar serveis de banda ampla en zones on el desplegament de 
cable o fibra per baixa densitat de població representa uns costos per usuari 
molt elevats. Aquest sistema cobreix distàncies de fins a 80km i una velocitat 
màxima de 75Mbps. 
 
4.2 Classificació de les xarxes segons l’abast 
 
Tenim els següents tipus de xarxes sense fils: 
Xarxes sense fils d’àrea extensa [11] (WWAN). Tenen l'abast més ampli de 
totes les xarxes sense fils. Per aquesta raó, tots els telèfons mòbils estan 
connectats a una xarxa sense fils d'àrea extensa. Utilitzen altes torres 
d'antenes que se solen situar en llocs elevats que transmeten ones de ràdio o 
utilitzen ones de microones per connectar-se, a altres xarxes d'àrea local. La 
distribució de les antenes segueix un sistema cel·lular. 
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Imatge 13. Xarxa d’àrea extensa 

 
Per un altre banda tenim les xarxes WLAN [12] que és l'abreviatura de Wireless 
Local Area Network, també anomenada de vegades Wireless LAN, i es refereix 
a una xarxa d'ordinadors a distància d'unes poques desenes o centenars de 
metres, que utilitza senyals de ràdio d'alta freqüència per a transmetre i rebre 
dades. 
 
La tecnologia més utilitzada en les xarxes WLAN es la WIFI que es tractarà 
àmpliament més endavant. 
 
Per acabar tenim les WPAN [13] xarxes sense fils d’àrea personal, inclou 
xarxes sense fils de curt abast que abasten una àrea d'algunes desenes de 
metres. Aquest tipus de xarxa es fa servir generalment per connectar 
dispositius perifèrics (per exemple, impressores, telèfons mòbils i 
electrodomèstics) o un assistent personal digital (PDA) a un ordinador sense 
connexió per cables. També es poden connectar sense fils dos ordinadors 
propers.  
 
4.3 Xarxes WIFI 
 

 
Imatge 14. Logotip WIFI 

 

Les bandes de freqüència utilitzades majoritàriament per les xarxes sense fils i 
especialment pels equips WIFI [14] són les de 2,4 i 5 GHz, que estan 
classificades com a ús comú compartit. La caracterització com a ús comú 
permet que diversos operadors o usuaris puguin utilitzar de forma simultània 
aquestes freqüències, d’acord amb unes normes establertes per la regulació 
per mitigar les possibles interferències entre emissions. Per a l’operació en 
aquestes bandes dins de les limitacions establertes en la legislació espanyola, 
no s’exigeix disposar de llicència d’ús de l’espectre, a diferència d’altres bandes 
freqüencials. 
 
En tot cas, el fet que no sigui necessari disposar de llicència per operar no 
implica que la utilització d’aquesta banda no estigui subjecta a condicions 
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específiques. Hi ha límits sobre la potència que es pot radiar i els protocols de 
comunicacions que es poden utilitzar a fi de garantir l’ús comú d’aquestes 
freqüències de l’espectre radioelèctric. 
 
La limitació de potències màximes d’emissió està orientada a buscar un 
equilibri entre la cobertura dels punts d’accés i les possibles interferències entre 
emissors. En el cas de les bandes d’ús comú de l’espectre, la regulació limita la 
potència màxima que es pot utilitzar en aquesta banda a 100 mW (20 dBm) de 
potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) en la majoria dels països i així es 
recull en el cas espanyol a la nota UN-85 del CNAF actualment vigent. Aquesta 
potència és diversos ordres de magnitud inferior a les limitacions que 
s’estableixen per a usos privatius, fet que es deu a la necessitat que es puguin 
reutilitzar freqüències en ubicacions properes entre si. 
 
Els estàndards no estableixen limitació en el nombre d’usuaris simultanis 
connectats a un punt d’accés, però les proves efectuades pels fabricants dels 
equips han mostrat que a partir d’aproximadament 200 usuaris connectats el 
rendiment del sistema baixa notablement a causa de les limitacions de 
l’electrònica dels equips. Val a dir que aquesta xifra depèn molt del 
comportament dels usuaris; és a dir, del tipus de trànsit que generen, de les 
aplicacions que facin servir, etc. 
 
Els components bàsics d’una xarxa WIFI són: 

 El punt d’accés (AP): és la unió entre les xarxes amb cablatge i la xarxa 
WIFI, o entre diverses zones cobertes per xarxes WIFI, que actua llavors 
com a repetidor del senyal entre aquestes zones (cel·les).  

 Una o més antenes connectades al punt d’accés: Les antenes són els 
elements que envien a l’aire senyals en forma d’ones 
electromagnètiques que contenen la informació dirigida al dispositiu de 
destí; i a la vegada, capten de l’aire els senyals dels quals se n’extraurà 
la informació que arriba d’un altre dispositiu. 

  Un terminal WIFI: Aquest pot tenir forma de dispositiu extern WIFI, que 
s’instal·la al PC de l’usuari, o bé pot trobar-s’hi ja integrat, com succeeix 
habitualment amb els ordinadors portàtils. Addicionalment es poden 
trobar altres terminals amb capacitat de comunicació, com ara agendes 
electròniques (PDA) i telèfons mòbils, que disposen d’accessoris (interns 
o externs) per connectar-se a xarxes WIFI. 

 

4.4 Estàndards WIFI 
 
Dins de les xarxes WIFI tenim els següents estàndards [15]: 
 

 
Imatge 15. Estàndards WIFI 
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a) 802.11 
Va ser el primer estàndard de transmissió amb la tecnologia WIFI, i va ser 
introduït en 1997 sota el nom de 802.11. En teoria, admetia fins a 2 Mbps de 
velocitat màxima teòrica, que en la pràctica es quedava a 1 Mbps. Això ho feia 
massa lent per a la majoria de les aplicacions. Tot i això, va crear una base 
molt sòlida per treballar en el que seria un dels millors estàndards de la 
indústria. 
 
b) 802.11a 
Va ser desenvolupat al mateix temps que el 802.11b. El 802.11a utilitzava 
senyals de radio de 5 GHz, enfront dels 2,4 GHz del 802.11b. La conseqüència 
d'això va ser que va ser molt poc popular perquè el 801.11b podia donar 
cobertura a distàncies de fins i tot quatre vegades més grans que el 802.11a. 
Tot i que permetia una major velocitat de transferència (fins a 54 Mbps), en llars 
va tenir més popularitat el 802.11b, ja que, en utilitzar una freqüència menor, 
tenia més abast. 
 
c) 802.11b 
Al juliol de 1999, l'IEEE, basant-se en l'estàndard original 802.11, va crear el 
802.11b, que permetia velocitats de fins a 11 Mbps, enfront dels 2 Mbps de 
l'original. L'avantatge és que utilitzava la freqüència dels 2,4 GHz, de manera 
que l'abast era més gran. Malgrat això, la seva introducció no va venir exempta 
de problemes, ja que la freqüència dels 2,4 GHz no estava regulada i generava 
interferències amb aparells sense fil i electrònics, com els telèfons o els 
microones. 
 
d) 802.11g 
Publicat l'any 2003, el 802.11g combinava el millor dels seus dos predecessors: 
la velocitat de fins a 54 Mbps del 802.11a, i l'abast del 802.11b gràcies a 
utilitzar els 2,4 GHz. A més, tenia l'avantatge de ser retrocompatible amb el 
802.11b, la qual cosa assegurava que els nous dispositius que utilitzessin el 
802.11g poguessin connectar-se a encaminadors i punts d'accés que 
emetessin en 802.11b. 
 
e) 802.11n 
La introducció del 802.11n en 2009 va ser probablement el canvi més important 
en la història de l'estàndard. Va suposar un punt d'inflexió en la tecnologia, ja 
que va introduir les xarxes MIMO. Aquestes xarxes MIMO fan ús de diverses 
antenes en un mateix punt d’accés per enviar i rebre dades de manera 
simultània, agilitzant així la velocitat de la connexió. A més, es va aconseguir 
millorar la cobertura, arribant a 120 metres a l'interior i 300 metres en exteriors. 
La velocitat màxima que suportava aquest estàndard també va augmentar fins 
als 600 Mbps, encara que és més comú trobar en la pràctica velocitats de 150 
Mbps o fins i tot 300 Mbps. A més, el 802.11n va reintroduir l'ús de les bandes 
de 5 GHz, i els equips poden funcionar en ambdues freqüències. 
 
f) 802.11ac 
És el més estès en l'actualitat en els punts d’accés que es venen. Va ser 
introduït en 2013 i utilitza la tecnologia beamforcing (conformació de feixos), 
que focalitza els senyals de ràdio perquè arribin més lluny i puguin travessar 
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parets. Gràcies a això i a utilitzar fins a quatre antenes, s'aconsegueix una 
major penetració del senyal, i major velocitat, tot i utilitzar la banda dels 5 GHz. 
El 802.11ac fa servir bandes duals, el que li permet connexions a 2,4 GHz i 5 
GHz. A més, és retrocompatible amb 802.11b / g / n i té un ample de banda de 
fins a 1300 Mbps en 5 GHz i fins a 450 Mbps s en 2,4 GHz. 
 
g) 802.11ad 
Aquest estàndard és molt poc conegut i poc utilitzat en l'actualitat, a causa que 
té menor abast pel que fa al 802.11ac, i encara els usuaris no necessiten 
velocitats superiors a les que arriba al 802.11ac. Permet arribar a velocitats de 
fins a 4,6 Gbps, i opera en bandes de 60 GHz. 
 

Estàndard Velocitat Màxima Freqüència Compatibilitat 

802.11a 54 Mbps 5 GHz No 

802.11b 11 Mbps 1,4 GHz No 

802.11g 54 Mbps 2,4 GHz 802.11b 

802.11n 600 Mbps 2,4 GHz o 5 GHz 802.11b/g 

802.11ac 1300 Mbps 2,4 GHz i 5,5 GHz 802.11b/g/n 

802.11ad 4,6 Gbps 2,4 GHz, 5 GHZ i 60 
GHz 

802.11b/g/n/ac 

Taula 2. Resum estàndards WIFI 

 

4.5 Xarxes WIMAX 
 
WiMAX [16], sigles de Worldwide Interoperability for Microwave Access 
(interoperabilitat mundial per accés per microones), és una norma de 
transmissió de dades que utilitza les ones de ràdio en les freqüències de 2,5 a 
5,8 GHz i pot tenir una cobertura de fins 70 km. 
 

 
Imatge 16. Logotip WIMAX 

 

És una tecnologia dins de les conegudes com a tecnologies d'última milla, 
també conegudes com bucle local que permet la recepció de dades per 
microones i retransmissió per ones de ràdio. L'estàndard que defineix aquesta 
tecnologia és el IEEE 802.16MAN. Una de les seves avantatges és donar 
serveis de banda ampla en zones on el desplegament de cable o fibra per la 
baixa densitat de població presenta uns costos per usuari molt elevats (zones 
rurals). 
 
L'únic organisme habilitat per certificar el compliment de l'estàndard i la 
interoperabilitat entre equipament de diferents fabricants és el WIMAX Forum. 
Tot equipament que no compti amb aquesta certificació, no pot garantir la seva 
interoperabilitat amb altres productes. 
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Hi ha un altre tipus d'equipament (no estàndard) que utilitza freqüència lliure de 
llicència de 5,4 GHz, tots ells per a accés fix. Si bé en aquest cas es tracta 
d'equipament que en alguns casos també és operatiu entre diferents fabricants 
(PreWIMAX, fins i tot 802.11a). 
 
Existeixen plans per desenvolupar perfils de certificació i d'interoperabilitat per 
a equips que compleixin l'estàndard IEEE 802.16e (el que possibilitarà 
mobilitat), així com una solució completa per a l'estructura de xarxa que integri 
tant l'accés fix com el mòbil. Es preveu el desenvolupament de perfils per a 
entorn mòbil a les freqüències amb llicència en 2,3 i 2,5 GHz. 
 
Actualment dins de l'estàndard 802.16 hi ha dues variants: 

 Un d'accés fix (802.16d), en el qual s'estableix un enllaç ràdio entre 
l'estació base i un equip d'usuari situat al domicili de l'usuari. Per a 
l'entorn fix, les velocitats teòriques màximes que es poden obtenir són de 
70Mbps amb una freqüència de 20MHz. No obstant això, en entorns 
reals s'han aconseguit velocitats de 20Mbps amb radis de cèl·lula de fins 
a 6 km, ample de banda que és compartit per tots els usuaris de la 
cèl·lula. 

 Un altre de mobilitat completa (802.16e), que permet el desplaçament de 
l'usuari d'una manera similar al que es pot donar en GSM / UMTS, el 
mòbil, encara no es troba desenvolupat i actualment competeix amb les 
tecnologies LTE (basades en femtocèl·lules, connectades mitjançant 
cable), per ser l'alternativa per a les operadores de telecomunicacions 
que aposten pels serveis en mobilitat, aquest estàndard, en la seva 
variant no llicenciada, competeix amb el WIFI IEEE 802.11n, ja que la 
majoria dels portàtils i dispositius mòbils , comencen a estar dotats 
d'aquest tipus de connectivitat. L'IEEE 802.16m o WirelessMAN-
Advanced va ser candidat per a la xarxa 4G, en competició per 
l'estàndard LTE Advanced. 

 

4.6 Estàndards WIMAX 
 
Igual que en les xarxes WIFI en el WIMAX tenim diversos estàndards [17]: 
 
a) 802.16a 
Va ser publicat l’abril del 2003, tenia la funció de fer ús de l'espectre llicenciat i 
no llicenciat, així mateix incorpora les característiques de sense línia de vista 
(NLOS) i qualitat de servei (QoS). En els enllaços NLOS en freqüència de 2-
11GHz, suporta velocitats de 75 Mbps, cobrint distàncies de 5 a 8 km, va ser 
dissenyat per suportar multimèdia (veu, vídeo, dades). Aquest va ser oblidat ja 
que posteriorment es va centrar l'atenció en l'IEEE 802.16-2004. 
 
b) 802.16b 
Va incrementar l'espectre de 5 a 6 GHz. Així mateix va incloure una millora en 
aportar una forta qualitat de servei, per a la transmissió en temps real de veu i 
vídeo amb el que permetia transmetre amb baixa distorsió en el senyal. 
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c) 802.16c 
Opera al rang de freqüències de 66 GHz. Dins de les seves millores destaquen 
una millor interoperabilitat entre els equips de diferents fabricants. 
 
d) 802.16d 
Se li coneix com la versió fixa de l'estàndard WIMAX i va ser aprovat el juny del 
2004, a més aquest estàndard va substituir a la versió 802.16a. Aquest 
estàndard opera a freqüències de 2 a 11 GHz, la seva velocitat de transferència 
és de 70 Mbps, sent el seu rendiment real de 40 Mbps. La cobertura de ràdio 
és d'aproximadament 4 a 7 Km. Aquest estàndard és una solució viable per a la 
xarxa de retorn (backhaul) sense fils i per les xarxes mòbils, en particular si es 
fa servir l'espectre amb llicència. Així mateix aquesta tecnologia ofereix una 
alternativa sense fils al mòdem per cable i a DSL, perquè 802.16-2004 és 
exclusivament per a l'accés fix, és a dir, Internet en llars de banda ampla de 
manera sense fil. 
L'estàndard 802.16-2004 també pot suportar veu sobre IP, en el cas d'utilitzar 
el còdec G.729 pot suportar fins a 96 trucades de veu simultàniament en un 
mateix canal de ràdio de 3,5 MHz. Després de l'aprovació de l'estàndard 
802.16-2004 es van trobar alguns errors que van haver de corregir-se, el que 
va donar pas a la creació d'un nou estàndard denominat 802.16e. Posseeix 
modulació OFDM que és menys complexa que la modulació OFDMA amb el 
que el desplegament és més ràpid i és menys costós. Manca de flexibilitat al 
moment de controlar l'ample de banda. Suporta les tècniques d'accés al medi: 
TDD i FDD. A més aquest estàndard està dissenyat per suportar les 
anomenades smart antenes (antenes intel·ligents). 
 
e) 802.16e 
Ofereix una velocitat de transferència de 50 Mbps i la seva cobertura és de 2 a 
4 Km. És una altra variació del 802.16 que li segueix al 802.16-2004, amb la 
característica que tots dos estàndards operen a la mateixa freqüència (11 GHz) 
i la diferència que aquests no són compatibles. Una característica nova i clau 
que aporta aquest nou estàndard és la portabilitat, que no suportava el 802.16-
2004, l'objectiu del 802.16i és el mercat mòbil ja que suporta sessions de veu i 
dades. Una aplicació del mercat mòbil és la telefonia mòbil i utilitza la 
tecnologia OFDMA, aquesta tècnica és més complexa que OFDM i es té una 
millor assignació de l'ample de banda per a cada usuari. 
En l'estàndard una estació base pot transmetre a múltiples estacions 
subscriptores al mateix temps però en canals separats, similarment múltiples 
estacions subscriptores poden transmetre al mateix temps a una extensió base. 
Cada canal té una amplada des de 1.25 fins a 20 MHz. 
En resum, l’estàndard IEEE 802.16e ofereix millores a la tecnologia respecte a 
l'estàndard original WIMAX. Aquestes millores poden ser classificades de la 
següent manera: 

 Mobilitat: el suport de la mobilitat és la nova i principal característica 
d'aquest nou estàndard, el qual introdueix una nova capa MAC que 
permet que una estació subscriptora mantingui la seva connexió activa 
mentre es mou d'una estació base a una altra.  

 Alta disponibilitat: l'alta disponibilitat en els ambients sense línia de vista 
directa poden ser suportats amb el mòbil WIMAX, utilitzant una antena 
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avançada així com canals de codificació i tècnica de modulació 
dinàmica. 

 NLOS: noves tecnologies han estat introduïdes en el WIMAX mòbil, 
aquestes inclouen suport per a la tecnologia d'antenes intel·ligents, així 
com múltiples entrades múltiples sortides (MIMO), que són mecanismes 
que incrementen el funcionament dels enllaços NLOS. 

 Seguretat: basant-se en les característiques de l'estàndard original 
WIMAX, l'especificació mòbil introdueix diverses millores. Per exemple, 
la introducció de l'algoritme de xifrat estàndard (AES). Amb aquesta 
versió es té suport als dispositius mòbils com són: els telèfons mòbils, 
PDAs o ordinadors portàtils. 

 
f) 802.16m 
Aquest estàndard té velocitats de fins a 1 Gbps, empra també la tecnologia 
OFDM i es compatible amb l'estàndard 802.16e. 
 

Estàndard Característiques 

802.16 Utilitza espectre llicenciat en el rang de 10 a 66 GHz, necessita 
línia de visió directa, amb una capacitat de fins a 134 Mbps en 
cel·les de 3 a 7,5 km. Suporta qualitat de servei. Publicat al 2002. 

802.16a Ampliació de l'estàndard 802.16 cap a bandes de 2 a 11 GHz, 
amb sistemes NLOS i ELS, i protocol PTP i PTMP. Publicat a 
l'abril de 2003. 

802.16c Ampliació de l'estàndard 802.16 per definir les característiques i 
especificacions a la banda de 10-66 GHz. Publicat al gener de 
2003. 

802.16d Revisió del 802.16 i 802.16a per afegir els perfils aprovats pel 
WiMAX Forum. Aprovat com 802.16-2004 al juny de 2004 (l'última 
versió de l'estàndard). 

802.16e Extensió del 802.16 que inclou la connexió de banda ampla 
nòmada per a elements portàtils de l'estil dels telèfons mòbils. 
Publicat al desembre de 2005. 

802.16m Extensió del 802.16 que lliura dades a velocitat de 1 Gbps en 
repòs i 100 Mbps en moviment. 

802.16m-
2011 

Conegut com a Mobile WIMAX Release 2, interfície d'aire 
avançada, amb taxes de 100 Mbps mòbil i 1 Gbps de dades fixa, 
amb OFDMA 

Taula 3. Resum estàndards WIMAX 

 

4.7 Seguretat en xarxes sense fils 
 
La seguretat és una preocupació important tant per a l'administrador de la xarxa 
com per als usuaris de la mateixa. L'administrador de la xarxa desitja saber que 
els usuaris i els dispositius connectats a la xarxa són els que diuen ser en 
realitat. En el cas dels usuaris volen que la seva informació que viatja a través 
de la connexió serà protegida i que la integritat de les dades que són enviats o 
rebuts no hagi estat alterada. 
En aquest apartat es tracten les mesures de seguretat que inclouen les xarxes 
WIMAX i WIFI que són les que ens interessen pel projecte. 
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4.8 Seguretat en xarxes WIMAX 
 
La seguretat [18] en xarxes WIMAX es basa en dos mecanisme. El primer es 
l’autentificació i el segon l’encriptació del missatge. 
 
L'autenticació és el procés amb el qual la xarxa s'assegura que els usuaris 
finals i els subscriptors són clients legítims dels serveis de xarxa. Per garantir 
l'autenticació WiMAX pot utilitzar aquestes dos sistemes: 

 OSA (Open System Authentication): l'autenticació del client està basada 
en la seva adreça MAC. L'estació base basant-se la seva configuració 
pot autenticar o no a l'estació client. 

 SKA (Shared Key Authentication): en aquest cas per a l'autenticació 
s'utilitzen claus compartides que tots dos extrems hauran de conèixer 
per garantir una autenticació més segura. 

A més, per especificacions, WIMAX per a l'autenticació pot utilitzar un protocol 
PKM (Privacy Key Management), perquè una estació base i un usuari puguin 
intercanviar claus i obtenir autorització de la estació. La qual cosa dificulta les 
tasques que un atacant pugui autenticar com un subscriptor davant l’estació 
base. 
Existeixen dues versions del protocol PKM, PKM v1 i PKM v2, definits en 
l'estàndard 802.16. El protocol PKM suporta tant l'autenticació unilateral i 
l'autenticació mútua. En el model de l'autenticació unilateral, l'estació base pot 
autenticar l'usuari, però no al contrari. En el cas de l'autenticació mútua, 
l'estació base i l'estació subscriptora són autenticades les dues una per l'altra. 
 
En quant a l’encriptació un cop l’estació base a autoritzat l’usuari per a que es 
realitzi la transmissió es necessari encriptar el missatge per tal de proporcionar 
confidencialitat i integritat a les dades. El xifrat de les dades requereix d'una 
clau anomenada Transport Encryption Key (TEK). L’usuari envia a l’estació 
base una sol·licitud de claus de xifrat TEKs, aquesta respon amb les claus en el 
paquet de resposta. Les claus estan xifrades per una clau que comparteixen les 
dues parts. Per a xifrar les TEKs es poden fer servir diferents algoritmes: 

 RSA (Rivest Shamir Adleman): és un algoritme de xifrat asimètric de clau 
pública, és utilitzat per xifrar el missatge de resposta d'autorització usant 
la clau pública de l'estació base. 

 DES (Data Encryption Standard): els algoritmes DES i triple DES són 
algoritmes de xifrat de clau compartida o simètric.  

 AES (Advanced Encryption Standard): és un algoritme de xifrat de clau 
compartida o simètric.  

El xifrat es dóna a la capa MAC, en el cas de l'algoritme triple DES el xifrat 
es porta a terme amb una clau de 56 bits. En l'algoritme AES l'encriptació es 
dóna amb una clau de 128 bits. 

 
4.9 Seguretat en xarxes WIFI 
 
En una xarxa WIFI quan usuari vol accedir el primer que necessita es associar-
se a un punt d’accés. Aquest s’encarrega de l’autentificació i el xifrat que han 
d’assegurar-nos la confidencialitat i la integritat de les dades. 
Els mecanismes de xifratge i autentificació són els següents: 
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 Xifrat WEP [19]: El xifrat WEP va ser un dels primers xifrats utilitzats per 
protegir les xarxes sense fils. Proporciona un xifrat a nivell 2, basat en 
l'algoritme de xifrat RC4 que utilitza claus de 64 bits (40 bits més 24 bits 
del vector d'iniciació IV) o de 128 bits (104 bits més 24 bits del IV). 
Aquest xifrat és feble i vulnerable i, encara que en el passat podia servir 
més o menys, actualment amb la potència dels sistemes informàtics 
domèstics i les aplicacions desenvolupades per explotar aquest tipus de 
xifrat, finalment es considera un xifrat insegur i és possible obtenir seva 
clau en tan sols uns minuts capturant paquets mitjançant falses 
sol·licituds d'accés. El xifrat WEP ofereix una protecció insuficient, per la 
qual cosa no és recomanable el seu ús.  

 Xifrat WPA [20]: El xifrat WPA va néixer a partir de la necessitat de 
solucionar els problemes del xifrat WEP. WPA adopta l'autenticació 
d'usuaris mitjançant l'ús d'un servidor, on s'emmagatzemen les 
credencials i contrasenyes dels usuaris de la xarxa. Per no obligar a l'ús 
de tal servidor per al desplegament de xarxes, WPA permet 
l'autenticació mitjançant una clau compartida prèviament, que d'una 
manera similar al WEP, requereix introduir la mateixa clau en tots els 
equips de la xarxa. Aquest sistema de xifrat ofereix una sèrie de variants 
segons la finalitat que se li vagi a donar: 

o WPA-Personal: Utilitza un sistema de claus PSK o claus 
precompartides on l'administrador especifica la seva pròpia 
contrasenya i tots els usuaris es connecten a la xarxa amb ella, 
de manera que sigui més fàcil recordar-la. 

o RADIUS: Enfocat a empreses, aquest sistema de seguretat es 
basa en un servidor en el qual els usuaris han d’autenticar amb 
un usuari i una contrasenya diferent per a cada un en comptes de 
connectar tots amb una contrasenya global. 

 Xifrat WPA2: El xifrat WPA2 és l'actualització del xifrat WPA i millora tant 
la seguretat com el rendiment d'aquest. Aquest sistema també compta 
amb les variants de claus personals PSK i sistemes RADIUS per a la 
gestió de xarxes, tot i que el xifrat és molt superior al de WPA. 

Tipus de xifrat en WPA / WPA2: Les contrasenyes WPA i WPA2 poden utilitzar 
dos tipus de xifrat diferent: TKIP i AES. Els usuaris que busquen compatibilitat 
amb dispositius antics han d'utilitzar WPA amb xifrat TKIP, però, recentment 
s'han detectat diverses vulnerabilitats en aquest xifrat, pel que, excepte en 
casos d'extrema necessitat, no és recomanable utilitzar-lo. 
 
4.10 Resum 
 
De les tecnologies comentades en els apartats anteriors les que més es fan 
servir i que són més rellevants de cara al disseny de la xarxa es resumeixen en 
el següent quadre: 
 

Aspecte Valor 

WIFI 802.11g (54 Mbps) 

WIMAX 802.1 

Seguretat WIFI WPA2 amb servidor RADIUS o claus PSK i xifratge AES  

Seguretat WIMAX Autentificació AES de 128 bits amb xifratge incorporat 
Taula 4. Resum aspectes més importants 
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5. Disseny de la xarxa 
 
En aquest capítol es realitzarà el disseny de la xarxa sense fils pel municipi 
d’Arenys de Munt. El resum dels requisits que ha de tenir la xarxa són els 
següents: 
 

Requisit Valor 

Titularitat de la xarxa Municipal 

Usuaris  Visitants 

 Habitants amb poc recursos 

 Gent que faci un us simple de la connexió 

Velocitat màxima 256 Kbps 

Usos Navegació i correu electrònic 

Zona de cobertura Nucli Urbà 

Zones amb més densitat 
d’usuaris 

 Ajuntament i biblioteca municipal 

 Casal de Joves 

Limitació horària 9:00 a 18:00 de dilluns a divendres 
Taula 5. Resum de requisits de la xarxa 

 
5.1 Zona de cobertura 
 
La zona de cobertura es limitarà al nucli urbà d’Arenys de Munt i els voltants 
que es on situen les principals infraestructures de caràcter públic i on esta 
concentrada la major part de la població i per tant el major nombre de possibles 
usuaris de la xarxa. 
 
Dins el nucli urbà les zones on esta previst que es concentrin més usuaris són 
la del ajuntament i la biblioteca municipal i per un altre banda la zona on es 
troba ubicat el casal de joves. 
 
En la següent imatge podem veure la delimitació de la zona urbana on es 
concentrarà la cobertura: 

 
Imatge 17. Zona de cobertura 
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5.2 Estudi de l’ample de banda requerit 
 
Segons podem trobar en l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) [21] 
Arenys de Munt té actualment una població de 8638 habitants.  

 
Imatge 18. Població Arenys de Munt 

 

També segons l’IDESCAT al voltant d’un 80% de la població fa servir connexió 
a Internet: 

 
Imatge 19. Equipament TIC a la llar 

 

Per últim podem veure a l’IDESCAT el nombre d’habitatges que consten 
inscrits en el municipi d’Arenys de Munt: 

 
Imatge 20. Tipus d’habitatges Arenys de Munt 

 

Aquesta xarxa esta destinada a cobrir les necessitats bàsiques en quant a 
connexió a Internet. El perfil dels possibles usuaris que faran us de la xarxa són 
els següents: 

 Associacions i organitzacions d’Arenys de Munt que facin servir la 
connexió per fer tràmits en línia. 

 Usuaris que no disposin actualment de connexió a Internet. 

 Visitants del municipi. 

 Usuaris que disposin de connexió a Internet però facin un us molt basic 
poden decidir donar de baixa la connexió que tenen contractada i passar 
a fer servir la xarxa gratuïta de l’ajuntament. 
 

L’ús previst de la xarxa es la navegació web i el poder consultar el correu 
electrònic, per aquest usos es suficient amb l’ample de banda de 256 Kbps que 
permetrà la xarxa. L’horari en que es permetrà fer servir la xarxa serà l’horari 
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laboral de 9:00 a 18:00 de dilluns a divendres per no causar un perjudici al 
operadors tradicionals. 
Tenint en compte les dades obtingudes de l’IDESCAT, les limitacions de la 
xarxa i que els usuaris no es connecten simultàniament es fa el següent càlcul 
d’ample de banda: 
 

BW=256Kbps · (3192·0,25)=204288 Kbps=205 Mbps 
 
Només s’han tingut en compte els habitatges principals i la xarxa s’ha 
dimensionat perquè puguin estar connectats simultàniament un 25% d’aquest 
habitatges, això fa un total de 798 connexions. Tenint en compte que els 
habitatges secundaris i buits solen ser habitatges unifamiliars que estan ubicats 
en urbanitzacions allunyades del nucli urbà i destinats a segones residencies. A 
més alguns dels habitatges principals contractaran connexions a Internet amb 
operadors clàssics que ofereixen més velocitats i més serveis. 
Es decideix ampliar la xarxa fins als 300 Mbps per poder donar servei als 
possibles visitants del municipi. 
 
5.3 Infraestructura de la xarxa 
 
La xarxa del municipi constarà de dues subxarxes. Una primera subxarxa 
primària que funcionaria amb WIMAX i una segona xarxa secundaria que 
funcionaria amb WIFI i que serà la que donarà servei als usuaris. 
 

 
Imatge 21. Esquema de la xarxa 
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També hi haurà un petit centre de control des d’on es podran controlar i 
configurar els diferents paràmetres de la xarxa. 
 
5.4 Centre de control 
 
El centre de control estarà situat a l’ajuntament del municipi que es la ubicació 
on estarà la estació base. En el centre de control tindrem els diferents 
dispositius que s’encarregaran de proveir, gestionar i protegir la xarxa sense fils 
municipal. L’operador de telecomunicacions que esculli l’ajuntament per proveir 
la connexió a Internet haurà d’entregar els circuits en el centre de control però a 
poder-lo connectar a la xarxa inalàmbrica.  
Els equips del centre de control seran de la marca Huawei [22]. El motiu 
d’escollir aquesta marca es degut a que encara que es una marca relativament 
nova s’està convertint en un referent gracies a una bona relació qualitat-preu. 
Els elements que componen el centre de control són els següents: 
 

 Tallafocs Huawei USG6320: La funció d’aquest equip es la de controlar 
el transit de xarxa. Per exemple una de les regles que s’aplicarien en el 
tallafocs es la de no permetre tràfic P2P perquè els usuaris no puguin fer 
servir aquests tipus de programes i puguin arribar a saturar la xarxa.  

 
Imatge 22. Tallafocs Huawei USG6320 

 

 Servidor Huawei FusionServer 1288H V5 Rack Server: Aquest servidor 
serà l’encarregat d’autentificar els usuaris a la xarxa. Es configurarà 
perquè funcioni com a servidor d’autentificació Radius [23]. També serà 
l’equip encarregat d’assignar les IPs als usuaris fent de servidor DHCP 
[24]. 

 
Imatge 23. Servidor Huawei FusionServer 1288H 

 

 Commutador S1700-24: El commutador es farà servir per unir els 
diferents equips de la xarxa. 
 

 
Imatge 24. Conmutador Huawei S1700-24 

 

 Armari Retex Reto 19”: Es tracta de l’armari on s’instal·laran tots els 
equips en el centre de control. 
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Imatge 25. Armari Retex Reto 19 

 

5.5 Xarxa WIMAX 
 
La xarxa WIMAX serà la principal i donarà servei als diferents punts WIFI. La 
freqüència en la que treballarà aquesta xarxa serà la banda dels 5,4 GHz que 
no necessita llicencia. Aquesta xarxa també estarà connectada al centre de 
control. 
 
Hi ha diferents marques que fabriquen dispositius WIMAX però al final es 
decideix escollir els dispositius de la marca Alvarion [25]. El motiu d’escollir 
aquesta marca es la gran reputació que té a nivell mundial en dispositius 
WIMAX/WIFI, bona relació qualitat/preu, els productes que ofereixen són 
escalables i per últim s’han realitzat un gran nombre de projectes similars amb 
els seus dispositius que avalen el seu bon funcionament. Aquest fabricant té 
diferents tipus d’equips que donen servei WIMAX, per la realització del projecte 
ens decantem per la gama BreezeACCESS VL per la bona relació qualitat preu 
i les prestacions que té són suficients per poder realitzar el projecte. 
 
Els elements dels que constarà la xarxa seran els següents: 

 Xassís BS-SH-VL: es instal·lable en un armari de 19” amb una alçada de 
3U, accepta fins a 6 targetes d’expansió i dues fonts d’alimentació les 
quals no venen incloses. 

 

 
Imatge 26. Xassís sense targetes 

 

 
Imatge 27. Xassís amb targetes instal·lades 
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 Font d’alimentació BS-PS-AC-VL: Les fonts d’alimentació pel xassís 
anterior. 
 

 
Imatge 28. Font d’alimentació 

 

 Unitat d’accés AU-D-BS-5.4-60-VL: Es tracta de les unitats encarregades 
de proporcionar accés a la xarxa als usuaris. Aquesta unitat esta 
formada per la unitat externa i la unitat interna. 

o Unitat externa: Esta formada per l’antena i la ODU. Per la 
connexió entre els dos elements es fa servir cable RF. Serveix per 
establir la connexió de xarxa i gestionar l’ample de banda. 

o Unitat interna: Es tracta de la targeta pel radio BreezeACCES VL 
que s’instal·la en el xassís BS-SH-VL. Aquesta targeta té dos 
ports: Un port ethernet que serveix per connectar-se a la xarxa 
LAN mitjançant cable UTP i connectors RJ-45 i un segon port per 
realitzar la connexió amb la unitat externa també es fa servir cable 
UTP. 
 

  
Imatge 29. Unitat d’accés 

 

 BreezeAcces Wi2: Aquests dispositius estarien instal·lats en els diferents 
nodes. El principal motiu per escollir aquest equipament es que combina 
el WIMAX amb el WIFI. Integra un punt d’accés WIFI per a exteriors que 
proporciona accés als usuaris sense haver d’instal·lar altres dispositius i 
per un altre banda també connecta amb l’estació base WIMAX. Tal i com 
es pot observar en la següent imatge el dispositiu incorpora una antena 
doble per la connexió WIFI i una antena en forma de panell frontal per la 
connexió WIMAX. 
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Imatge 30. BreezeAcces Wi2 

 

 BreezeAcces Wi2-CTRL-40: Aquest equip permet gestionar els diferents 
punts d’accés dintre d’una xarxa de manera remota. Permet controlar 
fins a 40 punts d’accés i 10160 usuaris, paràmetres més que suficients 
per la xarxa d’Arenys de Munt. 
 

 

           Imatge 31. Controladora BreezeAcces Wi2 

 

5.6 Xarxa WIFI 
 
La xarxa WIFI esta formada pels diferents punts d’accés repartits pels diferents 
punts del municipi. L’equipament que es farà servir seran els punts d’accés 
mixtes BreezeAcces Wi2 que donen accés a la xarxa WIFI i WIMAX. Aquest 
equipament ja estat comentat en l’apartat anterior. 
 
En l’ajuntament on s’instal·larà l’estació base no té punt d’accés inclòs per lo 
que serà necessari instal·lar-ne un. En aquest cas també es decideix fer servir 
un dispositiu de la marca Alvarion. 
 

 WBSac Outdoor Access Point Omni: Aquest equip es un punt d’accés 
d’Alvarion per a instal·lar en l’exterior. Es tracta d’un equip 
omnidireccional que pot treballar en les freqüències de 2,4 i 5 GHz a 
més compleix amb l’estàndard IP-67 per equips instal·lats en l’exterior. 
 

 
Imatge 32. WBSac Omni 

 

Les especificacions tècniques dels equips es poden veure en l’annex. 
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La infraestructura de la xarxa es la següent: 

 
Imatge 33. Infraestructura de xarxa 

 

5.7 Estudi de les capacitats 
 
Per poder fer un estudi de les capacitats primer dividim la zona a donar 
cobertura en diferents zones mes petites: 
 

 
Imatge 34. Divisió en zones 
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Ample de banda disponible per usuari: 
En les zones 1, 2 i 3 s’instal·laran 2 punts d’accés per zona i a la zona 4 
s’instal·larà un únic punt d’accés. Cada punt d’accés accepta un màxim de 128 
usuaris sense degradar la connexió, en total es podria donar connexió a 128·7= 
896 usuaris, suficient per als 798 connexions més alguns visitants que pugui 
tenir el poble. Es molt improbable que s’arribi a aquest nombre de connexions 
simultànies. 
En les característiques dels punts d’accés també podem veure que cadascun 
dels sectors de l’estació base té un ample de banda de 56 Mbps per canal. Per 
tant en les zones on tenim dos punts d’accés en el pitjor dels casos els clients 
obtindrien la següent velocitat: 

BW per usuari=  

 

Les ubicacions i les alçades on s’ubicaran els equips són les següents: 

Emplaçament Coordenades (Latitud/ 
Longitud) 

Alçada 

Zona 1.1 41,602671 / 2,540277 Edifici 2 plantes + màstil 0,5m 
(6,5m) 

Zona 1.2 41,605624 / 2,538764 Edifici 3 plantes + màstil 2m (11m) 

Zona 2.1 41,608784 / 2,537745 Edifici 4 plantes + màstil 1m (13m) 

Zona 2.2 41,608897 / 2,542187 Edifici 3 plantes + màstil 1m (10m) 

Zona 3.1 41,611672 / 2,539183 Edifici 4 plantes + màstil 3 m 
(15m) 

Zona 3.2 41,61618 / 2,540299 Edifici 3 plantes + màstil 0,5m 
(9,5m) 

Zona 4 41,618121 / 2,538904 Edifici 3 plantes + màstil 1,5m 
(10,5m) 

Taula 6. Emplaçaments 

 

Per poder obtenir visió directa amb la estació base em de posar diferents tipus 
de màstils segons la ubicació. 
L’ajuntament serà l’encarregat de negociar amb els diferents propietaris dels 
edificis per obtenir els permisos necessaris per instal·lar les antenes. 
La estació base estarà situada en l’ajuntament que correspon a la zona 3.1. La 
resta de zones corresponen els diferents punts d’accés. 
 
Adreçament IP: 
Es necessari configurar els equips a nivell de xarxa. Es farà ús d’adreces 
privades, ja que el tallafocs farà la traducció mitjançant NAT cap a l’exterior. 
El rang d’adreces serà el 192.168.0.1/22 que permet fins a 1022 adreces IP 
més que suficient per la xarxa d’Arenys de Munt. Les primeres adreces es 
reservaran per l’equipament de la xarxa que es configuraran de manera 
manual, també es deixaran unes quantes adreces lliures per possibles 
ampliacions i a partir de l’adreça 192.168.0.50 es donarien adreces als usuaris 
a traves del servidor DHCP. Hem de tenir en compte que l’adreça 192.168.0.0 
esta reservada per la xarxa i la 192.168.3.255 esta reservada per broadcast. 
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Equip IP 

Encaminador 192.168.0.1 

Tallafocs 192.168.0.2 

Commutador 192.168.0.3 

Servidor Radius / DHCP 192.168.0.4 

Punt d’accés zona 1.1 192.168.0.5 

Punt d’accés zona 1.2 192.168.0.6 

Punt d’accés zona 2.1 192.168.0.7 

Punt d’accés zona 2.2 192.168.0.8 

Punt d’accés zona 3.1 192.168.0.9 

Punt d’accés zona 3.2 192.168.0.10 

Punt d’accés zona 4 192.168.0.11 
Taula 7. Adreces IP 

 
Autentificació dels usuaris: 
Per autenticar els usuaris a la xarxa es farà servir un servidor Radius. Radius 
(de l'anglès Remote Access Dial In User Service) és un protocol que destaca 
sobretot per oferir un mecanisme de seguretat, flexibilitat, capacitat d'expansió i 
una administració simplificada de les credencials d'accés a un recurs de xarxa. 
El protocol s'utilitza en esquema client-servidor. És a dir, un usuari amb unes 
credencials d'accés al recurs es connecta contra un servidor que serà el que 
s'encarregui de verificar l'autenticitat de la informació i ser l'encarregat de 
determinar si l'usuari accedeix o no al recurs compartit. En aquest cas el recurs 
compartit es la connexió de xarxa WIFI.  
El primer que fa el servidor es la captura del trànsit de l'usuari sent redirigit a un 
portal captiu en el qual haurà d'introduir les credencials que hem esmentat 
anteriorment. El servidor Radius comprova en la base de dades de credencials 
la validesa d'usuari i contrasenya que s’han introduït. En cas de ser correctes 
permet l’accés i sinó el denega. 
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6. Simulació 
 
En el present capítol es portarà a terme una simulació de la xarxa per tal de 
comprovar la seva viabilitat amb el software de simulació Radio Mobile. La 
cobertura de la xarxa cobrirà tot el nucli urbà, quedant fora del projecte la resta 
del terme municipal on s’ubiquen diverses urbanitzacions allunyades del poble. 
 
En la següent taula es recorden els requisits que ha de complir la xarxa: 
 

Requisit Valor 

Titularitat de la xarxa Municipal 

Usuaris  Visitants 

 Habitants amb poc recursos 

 Gent que faci un us simple de la connexió 

Velocitat màxima 256 Kbps 

Usos Navegació i correu electrònic 

Zona de cobertura Nucli Urbà 

Zones amb més densitat 
d’usuaris 

 Ajuntament i biblioteca municipal 

 Casal de Joves 

Limitació horària 9:00 a 18:00 de dilluns a divendres 
Taula 8. Resum de requisits de la xarxa 

 
6.1 Radio Mobile 
 
Ràdio Mobile [26] és un programa de simulació de radiopropagació gratuït 
desenvolupat per Roger Coudé per predir el comportament de sistemes ràdio, 
simular radioenllaços i representar l'àrea de cobertura d'una xarxa de 
radiocomunicacions. El programari treballa en el rang de freqüències entre 20 
MHz i 20 GHz i està basat en el model de propagació ITM (Irregular Terrain 
Model) o model Longley-Rice. 
 
Aquest programa utilitza dades d'elevació del terreny els quals es poden 
descarregar gratuïtament d'Internet per tal de crear mapes virtuals de l'àrea 
d'interès, vistes estereoscòpiques, vistes en 3-D i animacions de vol. Les dades 
d'elevació es poden obtenir de diverses fonts, entre elles del projecte de la 
NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Missió (SRTM) que proveeix dades 
d'altitud amb una precisió de 3 segons d'arc (100m). 
 
Per realitzat la simulació de la xarxa s’ha fet servir la versió 11.6.5. 
 

 
Imatge 35. Versió de Radio Mobile 
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6.2 Simulació 
 
Per tal de portar a terme la simulació es varen seguir els següents passos: 
  

 Obtenció dels mapes: 

El primer que s’ha de portar a terme és la obtenció dels mapes amb els quals 
es vol treballar. Per tal acció és necessari la obtenció de les coordenades del 
municipi: 

 
Imatge 36. Coordenades Arenys de Munt 

 
Introducció de les coordenades en el programa: 

 
Imatge 37. Introducció coordenades Radio Mobile 

 
Obtenció del mapa del municipi amb les altituds: 



39   

 
Imatge 38. Mapa d’altituds 

 
Per tal de poder veure el mapa del municipi s’ha sobreposar algun mapa 
d’Internet, per exemple el del Google Maps: 

 
Imatge 39. Configuració superposició d’imatges 

 
Obtenció d’un mapa amb els carrers del municipi i les altituds: 

 
Imatge 40. Mapa carrers i altitud 
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 Creació de les xarxes: 

El següent pas, un cop obtinguts els mapes, es la configuració les diferents 
xarxes per a la simulació (WIMAX i WIFI). Les dades per a configurar les 
xarxes es troben en les especificacions dels equips que es faran servir i que es 
poden consultar en l’annex. Els paràmetres que es configuren són la freqüència 
i el clima, la resta es deixen per defecte: 

 Freqüència WIMAX: 5,47-5,725 GHz 
 Freqüència WIFI: 2,4-2,4835 GHz 
 Clima: Continental 

 

 
Imatge 41. Configuració xarxa WIMAX 

 

 
Imatge 42. Configuració xarxa WIFI 

 
Un cop configurades les xarxes hem d’indicar la topologia. En el cas de la xarxa 
WIMAX es una topologia en estrella amb configuració  mestre / esclau on el 
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mestre serà la estació base situada en l’ajuntament i la resta seran els nodes 
esclaus. 
 

 
Imatge 43. Configuració topologia WIMAX 

 
En el cas de la WIFI la topologia es la node / terminal. 

 
Imatge 44. Configuració Topologia WIFI 

 

 Creació de les diferents ubicacions: 

Un cop creades les dues xarxes s’haurà de crear les diferents ubicacions on 
s’instal·laran els nodes i la estació base. Simplement s’ha d’indicar les 
coordenades de les diferents ubicacions. 
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Imatge 45. Configuració d’una de les ubicacions 

 
Obtenció del mapa amb les ubicacions: 

 
Imatge 46. Situació de les diferents ubicacions en el mapa 

 

 Creació dels sistemes: 

El següent pas es tracta de crear els diferents sistemes que farà servir la 
simulació. 
En WIMAX la potencia màxima del transmissor ens la marca el PIRE que es de 
30dB. Per les dades del fabricant es sap que la potencia màxima que pot donar 
el sistema es de 21 dB i que el guany de les antenes es de 16 dB, les pèrdues 
del cablejat es deixen per defecte en 0,5 dB. Amb aquestes dades es calcula la 
potencia necessària:  

Potencia= PIRE – Guany Antena + Pèrdues= 30 – 16 +0,5= 14,5 dBm 
 
Els paràmetres que es configuren són els següents: 

 Potencia del transmissor: 14,5 dBm 
 Llindar del receptor: -71 dBm 
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 Guany d’antena: 16 dBi 

La resta de dades de la configuració es deixen per defecte. 
 
Per a què la simulació funcioni correctament hem de crear dos sistemes 
WIMAX; un per la estació base (WIMAX master) i un altre per als nodes 
(WIMAX slave). Els dos sistemes són iguals a excepció del tipus d’antena que 
en el cas de la estació base es una antena omnidireccional (realment seran 4 
antenes sectorials de 90º degut a que el guany de la antena omnidireccional es 
molt petit)  i els nodes són antenes direccionals apuntant cap a l’estació base. 
 

 
Imatge 47. Sistema WIMAX master 

 

 
Imatge 48. Sistema WIMAX slave 

 

En el cas de la xarxa WIFI s’ha de portar a terme la creació d’un altre sistema. 
Per aquest fet, s’ha de tornar a calcular la potencia ja que el PIRE en el cas de 
la WIFI es de 20 dB. 
 
Potencia= PIRE – Guany Antena + pèrdues= 20 dB - 8 dBi + 0,5 dB= 12,5 dB 

 
Les dades per a la simulació són les següents: 

 Llindar del receptor: -70 dBm 
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 Guany de l’antena: 8 dBi 
 Potencia: 12,5 dB 
 Tipus d’antena: Omnidireccional 

La resta de valor es deixen per defecte. 
 
Encara que es faran servir dos tipus diferents de punts d’accés, les 
característiques són comunes per lo que no es necessari crear dos sistemes 
WIFI. 
 

 
Imatge 49. Sistema WIFI 

 

 Simulació WIMAX: 

El pas previ a realitzar la simulació es escollir les ubicacions que es faran servir 
per la simulació indicant el tipus de sistema que faran servir i l’alçada de 
l’antena. En la simulació del WIMAX es té la ubicació de la estació base i de la 
resta de nodes. També en el cas dels nodes la antena apunta a la estació 
base, en canvi l’antena de la estació base es omnidireccional. 
 

 
Imatge 50. Configuració estació base WIMAX 
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Imatge 51. Configuració d’un dels nodes WIMAX 

 
Els resultats de la simulació són els següents: 
 

 
Imatge 52. Resultat simulació WIMAX 

 
Tal i com es pot veure en la imatge s’obté una bona cobertura entre la estació 
base i tots els nodes. 
 
A continuació es mostren els valors entre ens diferents enllaços: 
 



46   

 
Imatge 53. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 1.1 

 

 
Imatge 54. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 1.2 
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Imatge 55. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 2.1 

 

 
Imatge 56. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 2.2 
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Imatge 57. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 3.2 

 

 
Imatge 58. Valors enllaç Zona 3.1 a Zona 4 

 
En la següent taula es mostra un resum amb els resultats de la simulació 
WIMAX: 
 

Enllaç RX Level 

Zona 3.1 a Zona 1.1 -62,7 dBm 

Zona 3.1 a Zona 1.2 -65 dBm 

Zona 3.1 a Zona 2.1 -63,5 dBm 

Zona 3.1 a Zona 2.2 -58 dBm 

Zona 3.1 a Zona 3.2 -63,2 dBm 

Zona 3.1 a Zona 4 -65,4 dBm 
Taula 9. Resum resultats WIMAX 
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Per evitar interferències entre els diferents nodes es faran servir diferents 
canals intentant que estiguin el més separats possible. Cada canal té un rang 
de 20 MHz. Les freqüències es distribuiran de la següent forma: 
 

Enllaç Canal Freqüència 

Zona 3.1 a Zona 1.1 100 5500 MHz 

Zona 3.1 a Zona 1.2 108 5540 MHz 

Zona 3.1 a Zona 2.1 116 5580 MHz 

Zona 3.1 a Zona 2.2 124 5620 MHz 

Zona 3.1 a Zona 3.2 132 5660 MHz 

Zona 3.1 a Zona 4 140 5700 MHz 
Taula 10. Distribució de freqüències WIMAX 

 

 Simulació WIFI 

Igual que en el cas del WIMAX hem d’escollir les ubicacions que es faran servir 
per la simulació. En aquest cas totes les ubicacions són iguals. 
 

 
 Imatge 59. Configuració d’un dels nodes WIFI 

 
En aquest cas la simulació es fa amb la opció de cobertura polar simple: 
 

 
Imatge 60. Configuració de la simulació WIFI 
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En la següent imatge podem veure el resultat de la simulació de tots els nodes 
superposats en la mateixa imatge per poder veure la cobertura. 
 

 
Imatge 61. Resultat simulació WIFI 

 
En el cas de la WIFI també s’ha d’assignar diferents canals a cada punt d’accés 
per no tenir interferències. Aquests canals tenen una separació mínima de 5 
MHz. La distribució quedarà de la següent manera: 
 

Enllaç Canal Freqüència 

Zona 1.1 1 2412 MHz 

Zona 1.2 3 2422 MHz 

Zona 2.1 5 5432 MHz 

Zona 2.2 7 2442 MHz 

Zona 3.1 9 2452 MHz 

Zona 3.2 11 2462 MHz 

Zona 4 13 2472 MHz 
Taula 11. Distribució de freqüències WIFI 

 
6.3 Conclusions de la simulació 
 
Els resultats de la simulació mostren una bona cobertura en la xarxa WIMAX 
amb uns bons nivells de senyal entre els diferents enllaços. 
 
El simulador representa el nivell de senyal amb valors des de S0 fins a S9+30 
amb la següent equivalència en dBm: 
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Nivell de senyal 

S0 (M <= -3dB) 

S1 (M > -3dB i M <3dB) 

S2 (M >= 3dB i M <= 9dB) 

S3 (M > 9dB i M < 15dB) 

S4 (M >= 15dB i M <= 21dB) 

S5 (M > 21dB i M < 27dB) 

S6 (M >= 27dB i M <= 33dB) 

S7 (M > 33dB i M < 39dB) 

S8 (M >= 39dB i M <= 45dB) 

S9 (M > 45dB i M < 54dB) 

S9 + 10 (M >= 54dB i M < 63dB) 

S9 + 20 (M >= 63dB i M < 73dB) 

S9 + 30 (M >= 73dB i M < 83dB 
Taula 12. Nivells de senyal simulador 

 
Tal i com es pot veure en els resultats de l’apartat anterior s’ha obtingut el 
màxim nivell (S9+30) en tots ens enllaços. 
 
Per un altre banda en la simulació WIFI tal i com es pot veure en el mapa de 
cobertura cobreix el 99% del nucli urbà que es l’objectiu de cobertura marcat i 
més que suficient per una xarxa de gratuïta de propietat municipal. A més 
també cobreix gran part dels voltants del nucli urbà. 
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7. Pressupost 
 
En el següent apartat es realitzarà un pressupost aproximat del cost de la xarxa 
sense fils. No s’inclou el cost del circuit de dades ni tampoc el cost d’instal·lar 
les antenes en els edificis de titularitat privada. Nomes s’inclou el cost del 
material necessari per a la xarxa. 
 

Concepte Unitats Preu unitari Preu total 

Centre de control    

Tallafocs Huawei USG6320 1 610 610 

Servidor Huawei FusionServer 1288H 
V5 Rack Server 

1 1720 1720 

Commutador S1700-24 1 75 75 

Armari Retex Reto 19” 1 649 649 

Xarxa WIMAX    

Alvarion BreezeACCESS VL (Kit amb 
xassís, font d’alimentació, unitat d’accés 
i antenes) 

1 7139 7139 

Alvarion BreezeAcces Wi2 (Kit amb 
antenes WIFI/WIMAX i unitat d’accés) 

6 1800 10800 

Alvarion BreezeAcces Wi2-CTRL-40 1 620 620 

Xarxa WIFI    

Alvarion WBSac Outdoor Access Point 
Omni 

1 820 820 

Altres    

Materials (Connectors, màstils, cablejat, 
regletes elèctriques) 

1 1500 1500 

Realització del projecte 30 60 1800 

Instal·lació i configuració 90 45 4050 

    

Total   29783 
Taula 13. Pressupost 

 
Veient el cost del projecte es pot dir que es assumible per l’ajuntament encara 
que sigui a fons perdut, degut a que repercutirà en el benefici del municipi 
concretament en el comerç, turisme i ajudarà a implantar els tràmits en línia 
pels habitants de la població. 
 
En el cas de necessitar finançament es podrien buscar patrocinis per part 
d’empreses privades de la localitat. També es poden oferir anuncis publicitaris 
durant la connexió o en el portal captiu. 
 
En la mesura del possible es farà servir en tot allò que es pugui la plantilla de 
treballadors de l’ajuntament per instal·lar i mantenir la xarxa sense fils 
d’aquesta manera també es pot estalviar una part dels diners destinats a la 
instal·lació. 
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8. Conclusions 
 
El present Treball de Final de Grau consisteix en el disseny i simulació d’una 
xarxa sense fils pel municipi d’Arenys de Munt, donant cobertura al nucli urbà i 
les zones properes al mateix. El següent pas a fer seria la implementació per 
veure els possibles problemes que es podrien donar en la seva aplicació. Els 
objectius del treball (disseny i simulació) s’han dut a terme correctament a falta 
de la implementació. 
 
Un cop finalitzat el treball i si ens fixem en la simulació sembla bastant factible 
que es pugui dur a terme amb èxit i fer realitat la xarxa. Durant el treball 
d’investigació sobre les diferents tecnologies i equips a fer servir s’han trobat 
molts exemples de xarxes de dimensions similars que estan en funcionament 
actualment.  
 
La realització del present projecte ha estat una experiència molt enriquidora a 
nivell personal. Els capítols més interesants han estat el disseny on he après 
les diferents característiques dels equips necessaris per la realització de la 
xarxa. També la simulació m’ha permès aprendre el funcionament del 
programa Radio Mobile, es tracta d’un dels millors simuladors de xarxes 
inalambriques. Per un altre banda també ha estat interesant conèixer les lleis i 
reglaments que són necessaris tenir en compte per dur a terme un projecte 
d’aquestes característiques. Per últim he pres consciència de la complexitat 
que comporta tirar endavant projectes d’aquest tipus, ja que s’han de tenir en 
compte molts detalls específics a l’hora de voler-ho implementar. 
 
La planificació del projecte ha estat correcte i la he pogut seguir sense 
problemes, no ha estat necessari fer cap canvi en la mateixa. 
 
Com a linines de futur es podria donar cobertura a les diferents urbanitzacions 
del municipi. Per això s’haurien d’instal·lar radioenllaços entre l’ajuntament i les 
diferents urbanitzacions. Un cop el senyal arribes a les urbanitzacions s’haurien 
d’instal·lar les antenes WIFI per donar cobertura en les mateixes. 
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9. Glossari 
 
AP (Acces Point): Punt d’accés. 
AES (Advanced Encryption Standard). Estàndard d’encriptació avançada. 
BW (Bandwidth). Ample de banda. 
CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). Comissió del mercat 
de les telecomunicacions. 
CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias). Quadre nacional 
d'atribució de freqüències. 
CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Accés múltiple amb escolta de senyal 
portadora. 
CTE (Código Técnico de la Edificación). Codi tècnic de l'edificació. 
DES (Data Encryption Standard). Estàndard d’encriptació de dades. 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). protocol de configuració 
dinàmica de sistema amfitrió. 
GSM (Global System for Mobile Communications). Sistema global per a les 
comunicacions mòbils. 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Institut d'enginyeria 
elèctrica i electrònica. 
LTE (Long Term Evolution). Estàndard per a comunicacions sense fil de 
transmissió de dades d'alta velocitat. 
MAC (Media Access Control). Control d'accés al medi 
MIMO (Multiple-input Multiple-output). Múltiple entrada múltiple sortida. 
NLOS (Non Line of Sight). Sense línia de visió. 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Multiplexació per divisió 
de freqüències ortogonals. 
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) versió multiusuari de 
la multiplexació per divisió de freqüències ortogonals. 
OSA (Open System Authentication). Sistema d’autentificació oberta. 
PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente). Potència isotròpica radiada 
equivalent. 
PKM (Privacy Key Management). Gestió de claus de privades. 
PSK (Pre-shared key). Clau prèviament compartida. 
QoS (Quality of Service). Qualitat de servei. 
Radius (Remote Access Dial In User Service). Protocol d'autenticació i autorització 

per a aplicacions d'accés a la xarxa o mobilitat IP. 
SKA (Shared Key Authentication). Autenticació per clau compartida. 
TEK (Transport Encryption Key). Clau de xifrat del transport. 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Protocol de integritat de clau temporal. 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Sistema universal de 
telecomunicacions mòbils. 
WPA (Wireless Application Protocol). Protocol d'aplicacions sense fil. 
WPA2 (Wireless Application Protocol 2). Protocol d'aplicacions sense fil 2. 
WEP (Wired Equivalent Privacy). Privadesa equivalent a cablejat. 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Interoperabilitat 
mundial per accés per microones.  
WLAN (Wireless Local Network). Xarxa d’àrea local sense fils. 
WWAN (Wireless Wide Area Network). Xarxa sense fils d’àrea extensa. 
WPAN (Wireless Personal Area Network). Xarxa sense fils d’àrea personal. 
WWAN (Wireless Wide Area Networks). Xarxes sense fils d’àrea extensa. 
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