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OBJECTIU DE LA TESINA:
• A partir d'un model geogràfic, aplicar-ho a un
SIG i fer una anàlisi d'exposició de radiació per
part d'un nombre de receptors teòrics
localitzats al· leatòriament en zones de
Barcelona.
•

Tesina proposada per: CREAL (Centre de Recerca en Epideomilogia Ambiental).

•
•
•

Tutor màster: Joaquim Garcia - Universitat Politècnica de Catalunya.
Tutor màster: Victor Pascual - Universitat Politècnica de Catalunya.
Tutor extern: Antònia Valentín - Centre de Recerca en Epideomilogia Ambiental.

ESTRUCTURA DE LA TESINA:
• BLOC I. Antecedents i base teòrica
• BLOC II. Cerca
• BLOC III. Execució i anàlisi
• BLOC IV. VisorWeb

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Introducció:
• La radiació és el procés pel qual l'energia – en forma d'ones o partícules –
es mou a través de mitjans que no són necessaris per a la seva propagació.
• La radiació es classifica com ionitzant o no ionitzant en funció de si té o no
té l'energia suficient per provocar canvis atòmics en la matèria per la qual
passa.

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Introducció: Instal·lacions antenes en emplaçaments:

Antena de 2 sectors situada en màstil

Caseta (Equips de força, bateries, RRU’s, BBU, etc)

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Introducció: Instal·lacions antenes en emplaçaments:

Antena situada en interior ‘radomo’, per impacte visual

Vista interior ‘radomo’

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Introducció:
• Hi ha certa preocupació tant entre el públic i els professionals de la salut
pública sobre els possibles efectes en la salut relacionats amb les
radiacions, els resultats dels estudis realitzats fins a la data son
inconsistents.
• Per aquesta raó hi ha un augment d'estudis epidemiològics i avaluacions
de riscos per a la salut.
• Els símptomes que un receptor pot percebre va en funció de cada
persona, ja que existeixen també persones hipersensibles a les radiacions.
Aquestes persones presenten símptomes característics, els mes comuns:
–
–
–
–

Insomni,
Cansament crònic,
Alteracions en la pell,
Coïssor d'ulls,

Trastorns de la tiroide,
Irritabilitat,
Desorientació,
Cefalea i altres.

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Antecedents:
• A Catalunya, aquesta preocupació pública, ha portat a un augment de
controls de mesures de radiacions.
•

Aquestes mesures es realitzen amb equips portàtils i equips de monitoratge
en diferents indrets i en punts sensibles: Parcs públics, Centres educatius,
Centres sanitaris, Residències i centres geriàtrics.

• Control de mesures de radiacions amb
equips proveïts d'una sonda isotròpica:

Equip fixe monitoratge. Mesures en (V/m)

Equip portàtil.

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Base teòrica:
• El GEOMORF: Model geogràfic afinat per predir les variacions en la densitat de
potència de Ràdio Freqüència fins aproximàdament 2 km dels transmissors de
telefonia mòbil.
Ha estat desenvolupat pel: ‘Centre de Medi Ambient i la Salut del Departament
d'Epidemiologia i Bioestadística de l'Imperial College London’.

• Omorf

Esquema
variables Geomorf

• BLOC I. Antecedents i base teòrica
Base teòrica:
Fòrmules utilitzades per al model GEOMORF:
•

Potència (Força de radiació):

•

Funció per a la direcció longitudinal:

•

Funció per a la direcció transversal:

•

Funció densitat de potència (dB m/m²)

Es crea un Full de càlcul

• BLOC II. Cerca
• Consulta nivells d'exposició per radiofreqüència:
• Existeix la web del 'Ministerio de Indústria y Energía' que conté un Geoportal
on es pot consultar la situació de les antenes existents i nivells d'exposició per
radiofreqüència :
• http://geoportal.mityc.es/VCTEL/vcne.do

Les unitats de mesura publicades estàn en μW/cm².

• BLOC II. Cerca
• Consulta nivells d'exposició per radiofreqüència:
• També existeix la web de la 'Governança Radioelèctrica’ que conté un
Geoportal de Catalunya on es pot consultar els nivells d'exposició per
radiofreqüència, mesurats per personal tècnic al voltant d'una antena:
• http://governancaradioelectrica.gencat.cat/

Les unitats de mesura dels receptors, estan publicades en V/m.

• BLOC II. Cerca
•

Mitjançant el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació)
s'aconsegueixen dades de 4 antenes en diferents emplaçaments i de diferents
operadors. Tenen informació bàsica per poder dur a terme l'anàlisi del model
Geomorf.

ID
SECTOR XCOORD
YCOORD HEIGHT AZIMUT WPOTENCIA
CAT_BCN_01_A_S1
1
428288.001 4580263.001
61
70
600
CAT_BCN_01_A_S2
2
428288.001 4580263.001
61
210
600
CAT_BCN_01_A_S3
3
428288.001 4580263.001
61
310
600
CAT_BCN_02_A_S1
1
432651.001 4584148.001 60.16
50
300
CAT_BCN_02_A_S2
2
432651.001 4584148.001 60.16 170
300
CAT_BCN_02_A_S3
3
432651.001 4584148.001 60.16 290
300
CAT_BCN_03_A_S1
1
429846.851 4579967.752 122
60
492
CAT_BCN_03_A_S2
2
429846.851 4579967.752 122
150
492
CAT_BCN_03_A_S3
3
429846.851 4579967.752 122
260
492
CAT_BDN_01_A_S1
1
434843.001 4587854.001
52
65
600
CAT_BDN_01_A_S2
2
434843.001 4587854.001
52
200
600
CAT_BDN_01_A_S3
3
434843.001 4587854.001
52
310
600

ID: Identificador del punt.
SECTOR: Fa referència al número de Sector corresponent de l'antena.
XCOORD: Coordenada X UTM per al sistema de referència ETRS89. (m).
YCOORD: Coordenada Y UTM per al sistema de referència ETRS89. (m).
HEIGHT: Cota del terreny sobre el nivell del mar mes la suma de l'alçada del màstil on està situat el Sector. (m).
AZIMUT: Cada sector està orientat en (graus) cap a una direcció determinada respecte el Nord.
WPOTENCIA: Determina els Watts (W) de sortida que transmet cada Sector

• BLOC II. Cerca
• Base cartogràfica 3D on es realitzarà l'anàlisi
• L'objectiu principal d'aquest apartat es crear una base cartogràfica 3D, el
mes fiable possible a la realitat per poder fer un “Estudi de visibilitat”.

• S’han utilitzat les cobertures TIN:
Definició cobertura TIN: Xarxa Irregular de Triangles.

Fonts per a generar
una cobertura TIN.
(Taula
Comparativa).

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font DXF)
•

MODELAT 'TIN' DEL TERRENY I ELEMENTS LINEALS (ArcGIS):

Resultat de l’arxiu TIN només del Terreny.
(Zona Montjuïc i Hostafrancs)

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font DXF)
•

MODELAT ‘TIN’ D'EDIFICIS I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (CAD i ArcGIS):

Layer DXF, d’edificis i elements
arquitectònics en AutoCAD.

Layer SHP, d’edificis i elements arquitectònics.

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font DXF)
•

MODELAT ‘TIN’ D'EDIFICIS I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (CAD i ArcGIS):

Resultat Layer TIN. (Zona Montjuïc i Hostafrancs).

Resultat Layer TIN amb ArcScene.

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font SHP)
•

MODELAT 'TIN' DEL TERRENY I
ELEMENTS LINEALS (ArcGIS):

Layer TIN del terreny. (Zona Badalona)

MODELAT D'EDIFICIS I ELEMENTS
ARQUITECTÒNICS (ArcGIS):

Layer SHP dels edificis i elements
arquitectònics

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font SHP)
•

Selecció dels atributs corresponents

Resultat Selecció dels atributs corresponents:

Afegir dades alçades

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font SHP)

Resultat Layer TIN.
(Zona Badalona).

Resultat Layer TIN
amb ArcScene.

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font LiDAR):
• El LiDAR (de Light Detection And Ranging) és una tècnica de
teledetecció òptica que utilitza la llum de làser per obtenir una
mostra densa de la superfície de la terra produint mesuraments
exactes de x, y i z.
• Com a deferència de l' IGN es va aconseguir la zona de Montjuïc.
• Per a realitzar la creació d'una cobertura LiDAR, es pot fer a
través de diferents mètodes. En aquest cas, es treballa amb un
arxiu tipus LAS.
Es crea un núvol de Multipoints, amb una extensió de 2 x 2 km,
(Densitat: Un punt cada 2 m²).

• BLOC II. Cerca
• Cobertures TIN (Mitjançant Font LiDAR):

Resultat Layer TIN
(Zona Montjuïc)

Resultat Layer TIN
amb ArcScene.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Estudi de visibilitat
S'explicarà l'estudi de visibilitat de l'antena situada a Montjuïc.
Transformació a Ràster dels TIN:

Resultat ràster, amb Font LiDAR.

Resultat ràster, amb Font SHP.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Estudi de visibilitat - Comparativa
3D Analyst Tools -> Raster Surface -> Viewshed

Ràster amb base LiDAR.

Resultat ràster, amb Font SHP.

Tenen perímetre de 7.070 m i una superfície total de 3.077.553 m² -> 307,7 Ha.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Resultats comparativa cobertura ràster (Fonts LiDAR) amb
cobertura ràster (Fonts SHP)
• Hi ha una diferència de 2.729.140 píxels: Entre els píxels no visibles i els píxels
visibles per a cada un dels dos ràsters.
• (Tamany de la cel· lda o píxel). Cellsize -> 0,5 m * 0,5 m = 0,25 m².
• (Files i columnes en píxels) -> (3.967 * 3.103) * 0,25 m² = 3.077.553 m² ->
307,7 Ha.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Resultats comparativa cobertura ràster (Fonts LiDAR) amb
cobertura ràster (Fonts SHP)
• Superfície ràster font LiDAR (Total 307,7 Ha):
• No visible: 10.773.806 píxels * 0,25 m² -> 2.693.451,5 m² -> 269,3 Ha. No
visibles
• Visible: 1.535.795 píxels * 0,25 m² -> 383.948,75 m² -> 38,3 Ha. Visibles

• Superfície ràster font SHP (Total 307,7 Ha):
• No visible: 8.044.666 píxels * 0,25 m² -> 2.011.166,5 m² -> 201,1 Ha. No
visibles
• Visible: 4.264.935 píxels * 0,25 m² -> 1.066.233,75 m² -> 106,6 Ha. Visibles

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Zona visible o no visible:
• Spatial Analyst Tools -> Extraction -> Extract Values to Points
0 (No visible, color blau fosc) i en 1 (visible, color cyan)

• Inserció de receptors

aleatòriament al
voltant de l’antena.
• Cada receptor te una
posició Z (Cota sobre el
nivell del mar).
• L’antena te una posició Z
(Cota sobre el nivell del
mar) de 122m (on top).

Resultat dels receptors amb visibilitat respecte l’antena.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Automatització camps calculats Geomorf
• A partir de les formules del full de calcul extret de l'article cienfífic del
Geomorf en l'anterior BLOC I d'aquesta tesina, s'implementaran totes les
formules a ArcGIS mitjançant:
• FIELD CALCULATOR (basat en llenguatge Python).
En la layer RECEPTORS, es crearà una nova columna per a cada variable de càlcul:

Creació de columnes per variables Geomorf

BLOC III. Execució i anàlisi
Automatització camps calculats Geomorf (FIELD CALCULATOR )
•

•

•

Camp Ar:
math.atan( !Hoja1$.HEIGHT! !CAT0523_RECEPTORS.HEIGHT_1_5! ) /(
!CAT0523_RECEPTORS_PointDista2.DISTANCE!)

•

Camp Ohij:
def Ohij( Zb , Br):
if Br - Zb < 0:
return Zb - Br
elif Br - Zb > 0:
return Br – Zb

•

Camp Ltij:
10 *math.log10((1000 * !Hoja1$.WPOTENCIA! ) /4
*math.pi *
!CAT0523_RECEPTORS1_PointDista.DISTANCE!**2) *
!CAT0523_RECEPTORS.Ltij!

•

Camp RADIACIO:
10 *math.log10((1000 * !Hoja1$.WPOTENCIA! ) /4
*math.pi *
!CAT0523_RECEPTORS1_PointDista.DISTANCE!**2) *
!CAT0523_RECEPTORS.Ldij! * !CAT0523_RECEPTORS.Ltij!
* !Extract_shp5.RASTERVALU!

Camp Ovij:
6.5-(math.atan( !Hoja1$.HEIGHT! !CAT0523_RECEPTORS.HEIGHT_1_5! ) /(
!CAT0523_RECEPTORS_PointDista2.DISTANCE!))
Camp Ldij:
math.exp(-0.5*(6.5-(math.atan( !Hoja1$.HEIGHT! !CAT0523_RECEPTORS.HEIGHT_1_5! ) /(
!CAT0523_RECEPTORS_PointDista2.DISTANCE!)))/(6/1.603))
**2.654

•

Camp Br_No:
(math.atan(((!CAT0523_RECEPTORS.X! - !Hoja1$.XCOORD!)
/( !CAT0523_RECEPTORS.Y! - !Hoja1$.YCOORD!)))
*200/math.pi)

•

Camp Br:
def acimut(receptorX, mastilX, receptorY, mastilY, Br_No):
if (receptorX > mastilX) and (receptorY > mastilY):
return Br_No
elif (receptorX > mastilX) and (receptorY <= mastilY):
return Br_No + 200
elif (receptorX < mastilX) and (receptorY > mastilY):
return Br_No + 400
elif (receptorX < mastilX) and (receptorY <= mastilY):
return Br_No + 200

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Mapificació dels receptors
• El que es pot veure en aquest mapa es la densitat de potència en m²,
(dBm/m²) per a cada receptor.
• Calculat per al SECTOR 1 de l'antena.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Mapificació dels receptors
• El que es pot veure en aquest mapa es la densitat de potència en m²,
(dBm/m²) per a cada receptor.
• Calculat per al SECTOR 2 de l'antena.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Mapificació dels receptors
• El que es pot veure en aquest mapa es la densitat de potència en m²,
(dBm/m²) per a cada receptor.
• Calculat per al SECTOR 3 de l'antena.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Validació de resultats i conclusions
• Per a validar correctament, sería ideal anar amb un equip de mesura de
radiacions portàtil proveït d'una sonda isotròpica i realitzar vàries mesures en
la mateixa situació dels punts on s'ha realitzat l'anàlisi en el apartat anterior.
• Com que no es tenen les mateixes dades de camp reals i dades calculades per
als receptors la validació de resultats no es fàcil, ja que depen de varis factors.

Localització sensor monitoritzat (s'apropa molt a un punt calculat dels receptors a Montjuïc)

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Validació de resultats i conclusions

Segons el geoportal de la 'Governança Radioelèctrica'.
Aquest sensor monitoritzat, ha donat com a mitjana els darrers 30 dies (gener-febrer 2014)
un valor de 0,42 V/m.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Validació de resultats i conclusions
• Transformació d'unitats per a realitzar la validació de 0,42 V/m:
• Les dades mesurades a camp s'han de convertir en densitat de potència
utilitzant la formula:
• On PDmw = Densitat de potència (mW/m²), i V = mesura de força (V/m).
• PDmw= (1000*0.42²) / (120π)= 0,4679

•

Finalment per a la validació del model, es convertirà a (dBm/m²):
PDdec= 10 * log10(0,4679)= -3.29612 dBm/m² -> 0,42 V/m.
Es pot observar que el resultat del receptor CAT_BCN_03_A_S3_21 de la
Tesina, es 4.66396 dBm/m² -> 1,03 V/m.

• Alarma nivell màxim per la Governança Radioelèctrica: 40 V/m.

• BLOC III. Execució i anàlisi
• Validació de resultats i conclusions
• Analitzant aquests resultats, hi ha la sospita que pugui existir algun error al
inici de la tesina, a l'hora de realitzar el traspàs de fòrmules de l'article
científic al Full de càlcul del Bloc I.

• En qualsevol cas, tampoc es segur que aquesta sigui la causa d’aquesta petita
diferencia, ja que tampoc es exactament el mateix punt.

• Un cop solucionat això, en pròximes investigacions aquest model sería de
gran ajuda per a realitzar anàlisi de radiacions sense tenir que anar a camp a
realitzar mesures en molts casos.

• BLOC VI. VisorWeb
• Validació de resultats i conclusions
• Com a complement de la Tesina, en aquest quart bloc es programa un
VisorWeb on es pot consultar i visualitzar:
• Les 4 Antenes i els teòrics receptors de radiacions per a cadascuna, a
Barcelona.
• Aquest VisorWeb, ha estat programat amb Javascript, utilitzant les llibreries
de Googlemaps:

• http://ddorca.netai.net/visorweb_radiacions.html

• BLOC VI. VisorWeb
• Validació de resultats i conclusions

Proporciona la informació de nivells d'exposició per radiació d'antenes de
telefonia mòbil, en teòrics receptors. Unitats en (dBm/m²). Informació en
funció del Sector corresponent.

• Software, eines:
• Microsoft Office
• AutoCAD
• ArcGIS
• Notepad++
• Google Earth
• Google Drive
• FileZilla

• Agraïments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

als meus tutors,
al CREAL per haber-me donat l’oportunitat de realitzar aquesta tesina,
a la Governança Radioelèctrica,
al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació),
a l’IDEC, per la meva estada durant el període del màster,
A l’IGN,
als professors i companys de màster,
als col·legues d’altres feines,
als meus amics,
a la meva família.

