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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).

ESTRUCTURA DE LA TESINA:
La tesina s'estructura en quatre blocs, cadascú amb un objetiu determinat:



BLOC I. Antecedents i base teòrica

En aquest primer bloc, s' estudia a partir d'un article científic, un model geogràfic
anomenat Geomorf que calcula la densitat de potència de radiofreqüència al voltant
d'antenes de telefonia mòbil.
Aquest article cienfífic ha estat realizat pel: Centre de Medi Ambient i la Salut del
Departament d'Epidemiologia i Bioestadística de l'Imperial College London.
Ha estat publicat a: http://www.elsevier.com/
En aquesta tesina s'apliquen les fòrmules i variables necessàries per a realitzar l'anàlisi,
en funció del model Geomorf de l'article científic.



BLOC II. Cerca

En aquest segon bloc, es realitza el treball de cerca per tal d'adquirir el material
necessari per a realitzar l'anàlisi SIG.
Bàsicament, les fonts necessàries es poden dividir en dos grups:
1.- Dades reals d'antenes de telefonia mòbil. (Situació, potència, orientacions, etc.)
2.- Base cartogràfica 3D fidel, de les zones on es realitzarà l'anàlisi.
Es sol· liciten a diferents operadors de telefonia mòbil dades reals de diverses antenes.
A partir de material disponible lliure, s'analitza quina es la millor opció per a realitzar
una Base cartogràfica 3D fidel.
Es sol· liciten bases cartogràfiques 3D detallades, amb molta precisió a diferents
institucions.
Es crean diferents cobertures 3D per comparar qualitats i valorar les diverses opcions.



BLOC III. Execució i anàlisi

En aquest tercer bloc s'utilitza tot l'investigat en els dos blocs anteriors.
A partir de les diferents cobertures 3D de les diverses zones d'estudi, es realitza un anàlisi
de visibilitat per a cadascuna de les antenes situades a Barcelona.
S'introduieixen i es programen totes les variables necessàries en el SIG, per a calcular les
formules del model Geomorf estudiat.
Finalment es crean i es mapifiquen diferents punts teòrics calculats per a possibles
receptors de radiacions a Barcelona.
Validació de resultats i conclusions.



BLOC IV. VisorWeb

Com a complement de la Tesina, en aquest quart bloc es programa un VisorWeb on es
pot consultar i visualitzar: Antenes i teòrics receptors de radiacions a Barcelona.
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BLOC I. Antecedents i base teòrica
1.- 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.
Tots dos tipus de radiació es troben en el medi ambient i l'exposició a elles pot ocórrer
com a resultat tant de processos naturals com no.
Els augments en l'ús de les radiacions no ionitzants com a mitjà per la transmissió de
dades – per exemple, en les comunicacions mòbils – han causat preocupació sobre els
riscos potencials per a la salut.
L'exposició a les radiacions no ionitzants d'una varietat de fonts s’associa
potencialment amb una sèrie de resultats de salut, incloent alguns tipus de càncer,
però els mecanismes que expliquen aquest tipus d'associacions són en gran part
desconeguts.

Figura 1. Tipus de radiacions

La investigació epidemiològica segueix contribuint a l'exploració de com la radiació
no ionitzant pot afectar els sistemes humans.
Per tant la població està cada vegada més exposada als nous agents físics i químics
en el medi ambient, alguns dels quals poden ser perjudicials per a la salut.
Entre aquests, els camps electromagnètics (EMF, són les sigles en anglès) són una de les
més exteses, i la seva aplicació en les noves tecnologies segueix creixent, amb el
desenvolupament i comercialització activa de noves aplicacions.
Encara que hi ha certa preocupació tant entre el públic com els professionals de la
salut pública sobre els possibles efectes en la salut relacionats amb els EMF, els resultats
dels estudis realitzats fins a la data són inconsistents.
A nivell humà, 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.

Fonts d‘informació: http://governancaradioelectrica.gencat.cat/
http://www.creal.cat/programes-recerca/radiacions.html http://www.electrosensibilidad.es/
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2.- ANTECEDENTS
Una de les principals dificultats que enfronta aquest tipus d'estudis és la forma d'obtenir
mesures fiables d'exposicions. Els efectes sobre la salut tendeixen a ser subtils i petites,
mentre que les exposicions poden variar en distàncies curtes i d'una persona a una
altra, depenent dels detalls del seu lloc de residència en relació amb les fonts
d'emissió, el comportament i les característiques de la construcció on estàn situats.
A Catalunya, aquesta preocupació pública sobre els possibles efectes en la salut de
les radiacions EMF d'antenes de telefonia mòbil, ha portat a un augment d'estudis
epidemiològics i sobretot de controls de mesures de radiacions.
Aquestes mesures es realitzen mitjançant equips portàtils i equips de monitoratge en
diferents indrets i en punts sensibles: Parcs públics, Centres educatius, Centres sanitaris,
Residències i centres geriàtrics.
L'entitat que gestiona aquesta feina a Catalunya es la 'Governança Radioelèctrica':
http://governancaradioelectrica.gencat.cat/
Control de mesures de radiacions amb equips proveïts d'una sonda isotròpica:

Figura 2. Equip portàtil, mesura en (V/m).

Figura 3. Equip fixe monitoratge, mesura en (V/m).

3.- BASE TEÒRICA
El Geomorf - Model geogràfic de ràdio densitats de potència de freqüència, ha estat
específicament afinat per predir les variacions en la densitat de potència de Ràdio
Freqüència fins aproximàdament 2 km dels transmissors de telefonia mòbil.
L'ús de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) ofereix els mitjans per fer aquests càlculs
eficients.
L'article científic en el que es basa aquest treball, descriu el desenvolupament i
validació d'un model d'exposició basat en el SIG Geomorf:
Aquest model utilitza una versió modificada de la Formulació de Gauss per representar
les variacions espacials, en la densitat de potència al voltant d'antenes de telefonia
mòbil.
Segons l'article científic, els paràmetres necessàris de les antenes per a treballar amb el
model son: La potència de sortida de l'antena, l'alçada de l'antena, la inclinació i
l'entorn de propagació circumdant. L'obstrucció topogràfica, es calcularà a través de
l'ús de la funció de visibilitat en el SIG.
En l'article científic es descriu el model i presenta els resultats amb estudis de validació
de camp, als punts on s'han calculat els valors, amb una sonda isotròpica que dona les
mesures en (V/m), al voltant de l'antena.
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Dades tècniques del model Geomorf:
El model Geomorf ha estat dissenyat per generar un feix de radiació al llarg d'un eix
específic, conegut com l'eix de punteria. El feix generat pot ser simplement concebut
com un con, que s'estén cap a fora des de l'antena, representat a la següent figura:

Figura 4. Esquema variables Geomorf.

A la pràctica, molts factors compliquen la forma de l'empremta de la radiació:
La dispersió i reflexió que produeix l'atmosfera, els edificis i la superfície del sòl.
D'altra banda els obstacles com ara turons, edificis i la vegetació densa, causen
blindatge, i per aquesta raó poden truncar l'empremta de la radiació.
La quantitat de radiació que arriba al sòl depèn principalment de dos factors: la
potència de sortida de l'antena font i la longitud de la trajectòria del feix (és a dir, la
distància des de l'antena).
La força de la radiació disminueix en augmentar la longitud de la trajectòria.

Funció per a la direcció longitudinal:

Funció per a la direcció transversal:

Per tant:
La combinació de tots aquests termes, esdevé el model geogràfic complet
d'exposicióde radiofreqüència Geomorf.

On:
Eij és la densitat de potència (dB m/m²) al receptor i, atribuïble a l'antena j;
Pj és la potència de sortida radiada (W) des de l'antena j;
Dij és la distància lineal del lloc i des de l'antena j (metres);
Fsij és el factor de blindatge per al lloc de i des de l'antena j (a partir d'1, sense
blindatge, a 0, totalment blindats).
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El factor de blindatge Topogràfic, s'avalua mitjançant una línia de visió directa entre
l'antena i el receptor, vigilan les seves respectives altures i la intervenció de la
topografia, utilitzant un model d'elevació digital i la funció de la visibilitat disponible al
SIG.

Variables necessàries per al model Geomorf:

Símbol
Mx, My
Rx, Ry
Em
Er
Ha
Hr
Tt
P
Zb
BWv
BWh
Tlos
C

Nom de la variable
Localització del màstil
Localització receptor
Alçada del màstil
Elevació del receptor
Alçada de la antena
Alçada del receptor
Inclinació neta
Potència de sortida
Azimut
Ample del feix vertical
Ample del feix horitzontal
Línea topogràfica del lloc
Tipus de cobertura terrestre

Unitats
Metres
Metres
Metres
Metres
Metres
Metres
Graus
W
Graus
Graus
Graus
-

Taula 1. Variables entrada.

Símbol Nom de la variable
Unitats Descripció
Sv
Coeficientde dispersió vertical
Rang (en desviacions estàndar)en la d
Descripció
Sh
Coeficient de dispersió horitzontal
Rang (en desviacions estàndar) en la d
Coordenades
del màstil
Pv x,y
Exponent
Vertical
Exponent de la component vertical de
Coordenades
del receptor
Ph x,y
Exponent
Horitzontal
Exponent de la component Horitzont
Alçada per
de lade
superfície
del sòl, en la ubicació del- màstil
Fs sobre
Factor
blindatge
La reducció proporcional de la densita
Alçada per sobre de la superfície del sòl, en la ubicació del receptor
edificis o vegetació ( 1 = sense obstàcl
2.deVariables
Alçada del puntTaula
de centre
l'antena, per imputades.
sobre de la superfície del sòl. Per defecte = surfaceheight 2
Alçada del punt mitjà del receptor, per sobre de la superfície del sòl.
Inclinació total a causa de la inclinació elèctrica i mecànica. Per defecte = 6,5 °
Símbol Nom de la variable
Unitats Descripció
Isòtropa operativa màxima potència radiada de l'antena font
D
Distància
Metres Distància del receptor a la antena font.
Direcció (graus des del nord veritable) de la línia central del feix principal de l'antena
Ar
Declinació Vertical
Graus Àngle de declinació desde l'antena al r
Ample de feix vertical especificat de la font d'antena per defecte = 6 °.
Ov
Desplaçament vertical
Graus Desviació vertical de l'eix de punteria a
Ample de feix horitzontal especificat de la font d'antena. Per defecte = 67 °.
Br
Orientació al màstil
Graus Orientació (graus del nord) de receptor
Línia topogràfica del lloc des de l'antena al receptor (0,1); modelat utilitzant la funció visibilitat en GIS
en el model utilitzant x,y relativa, ubic
Categorització de la coberta vegetal a la zona que envolta el receptor (urbans, forestals, obert),
Oh
Desplaçament horitzontal
Graus Desviació horitzontal de la linea centra
determinat per la intersecció de les dades de cobertura del sòl amb ubicacions dels receptors dels SIG
Calculat en el model utilitzant l'azimut

Taula 3. Variables derivades.

Totes aquestes variables son necessàries per a realitzar els càlculs del model Geomorf.
En algunes varibles es pot imposar valors per defecte, segons l’Imperial College
London.

BLOC II. Cerca
Les fonts necessàries per a realitzar l'anàlisi SIG es poden dividir en dos grups:
Dades d’antenes de telefonia mòbil i Base cartogràfica 3D.

1.- Dades d'antenes de telefonia mòbil
(Situació, potència, orientacions, etc.) L'accessibilitat a aquest tipus d'informació, està
restringida als diferents operadors i empreses que utilitzen i gestionen les instal· lacions
en els diferents emplaçaments del territori nacional.
A través del CREAL (Centre de Recerca en Epideomilogia Ambiental), s'aconsegueixen
dades de 4 antenes en diferents emplaçaments i de diferents operadors, amb la
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

Taula 4. Dades de 4 antenes amb els sectors corresponents

Figura 5. Situació de les 4 antenes

Respecte les antenes de la taula anterior, les 4 antenes estan situades a la ciutat de
Barcelona: al barri d'Hostafrancs, al barri del Poblenou, a Montjuïc i a Badalona.
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2.- 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 posteriorment realitzar un estudi de visibilitat entre el màstil de
l'antena i els teòrics receptors al voltant d'aquesta.
Per crear la base cartogràfica 3D, s’ha utilizat cobertures TIN, mitjançant el programari
ArcGIS, les fonts utilitzades per a generar la cobertura TIN han estat: DXF, SHP i LiDAR.
Fonts per a generar una cobertura TIN. (Comparativa).
Tipus de font

DXF

SHP

LiDAR

A favor

En contra



Dades lliures 1/5000.





Dades vectorials amb bona
precisió.





Dades lliures 1/5000.





Dades millor definides que les
dades DXF.

Necessitat de manipular les
dades amb ArcGIS amb les
extensions dels mòduls
necessàris.



Te la millor qualitat i millor
definició de totes les fonts.





Densitat d'un punt cada 2 m².

Material no lliure i amb cost
econòmic. (Per encàrrec).
Arxius molt pesants, es
requereix de molta memòria
per al PC.



Necessitat de manipular les
dades amb CAD.
Dificultats amb els elements
multipoligon.

Taula 6. Comparativa cobertures TIN.

Figura 6. Layer TIN amb font SHP - ArcScene.

Figura 7. Layer TIN amb font DXF - ArcScene.

Figura 8. Layer TIN amb font LiDAR - ArcScene. (Zona Montjuïc)
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BLOC III. Execució i anàlisi
1.- Estudi de visibilitat:
A partir de les diferents cobertures 3D de les diverses zones d'estudi anteriorment
realitzades en el BLOCII, es realitza un anàlisi de visibilitat per a cadascuna de les 4
antenes situades a Barcelona. Aprofitant que s'ha generat la cobertura TIN a partir de
fonts DXF, SHP i sobretot el TIN a partir de fonts LiDAR de la zona de Montjuïc, es realitza
l'estudi de visibilitat amb ràsters de l'antena situada a Montjuïc. Apart, es realitza una
comparació entre el ràster generat amb Font LiDAR i i el ràster amb Font SHP:

Figura 9. Ràster amb base LiDAR.

Figura 10. Ràster amb base SHP.

Es pot apreciar que el ràster generat amb fonts LiDAR te menys zones visibles respecte
el ràster generat amb fonts SHP.
Del resultat dels ràsters anteriors, s’utilitzarà la cobertura ràster realitzada amb Font SHP,
perquè es mes extensa.
La següent situació de teòrics receptors, es elaboració propia.
Els resultats dels receptors: en 0 (No visible, color blau fosc) i en 1 (visible, color cyan).

Figura 11. Resultat dels receptors amb visibilitat respecte l’antena.

2.- Automatització camps calculats Geomorf:
A partir de les formules Geomorf extretes de l'article cienfífic en l'anterior BLOC I
d'aquesta tesina, s'implementaran totes les formules a ArcGIS mitjançant: FIELD
CALCULATOR (basat en llenguatge Python).
La layer Receptors, haurà de tenir totes les variables de càlcul que requereix Geomorf:

Taula 7. Creació de columnes per variables Geomorf.
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3.- Mapificació dels receptors:
Mapificació dels receptors en funció dels nivells d’exposició de Radiació per a cada
sector:

Figura 12. Visibilitat entre receptors i antena

Figura 14. Radiació per als receptors, Sector 2.

Figura 13. Radiació per als receptors, Sector1.

Figura 15. Radiació per als receptors, Sector3.

En aquests mapes es pot apreciar els nivells d’exposició per radiació per a cada
receptor. Es a dir, la densitat de potència en m², (dBm/m²).

Figura 16. Llegenda nivells d’exposició per radiació, per als 3 Sectors.

4.- Validació de resultats i conclusions:
Per a validar correctament aquesta tesina, 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.
Aleshores es podría realitzar una comparació de resultats bastant fiable.
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:
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Que els punts dels receptors calculats en la tesina, coincideixi en alguna situació el
màxim possible amb els punts reals mesurats a camp.
Aquests punts de mesura de camp reals, estan publicats al geoportal del 'Ministerio de
Indústria y Energía' i al geoportal de la 'Governança radioelèctrica'.
Després de cercar moltes dades en els 2 geoportals anteriors, s'ha localitzat un sensor
monitoritzat a Montjuïc que s'apropa molt a un punt calculat dels receptors de la
tesina:

Figura 17. Localització sensor monitoritzat.

Sensor per a realitzar la validació a Montjuïc:

Figura 18. Fitxa nivells d’exposició per al sensor monitoritzat.

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.
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El punt del receptor mes proper del que es tenen dades es el (CAT_BCN_03_A_S3_21):

Figura 19. Localització receptor teòric.

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
Es pot observar que el resultat del receptor CAT_BCN_03_A_S3_21 de la Tesina, es
4.66396 dBm/m².
Analitzant aquests resultats, hi ha la sospita que pugui existir un 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 diferencia.
Es proposa realitzar un nou repàs al full de càlcul, ja que hi ha la possibilitat de que
alguna formula o algún signe no estiguin ben realitzats.
Com que en aquest Bloc III, s'han automatitzat els processos, no seria gaire dificultós
tornar a recalcular tots els receptors.
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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
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

Figura 20. VisorWeb.

Bàsicament hi ha 2 grups de capes: Antenes i receptors:
Capa d'antenes: Mostra la situació amb les coordenades i la cota sobre el nivell del
mar, de l'antena (on top). També diu el número de sectors. (Punts color vermells).
Capes receptors: 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.
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