
Canvis	  en	  la	  recepció	  de	  la	  TDT	  	  
a	  Sant	  Julià	  de	  Vilatorta	  

Ajuntament	  de	  Sant	  Julià	  de	  Vilatorta	   	   	   	  	  	  	  Dimarts,	  9	  d’abril	  de	  2013	  



Com	  arriba	  el	  senyal	  de	  TDT	  a	  Sant	  Julià	  

	  
	  La	  majoria	  de	  vilatorDns	  reben	  senyal	  del	  	  

	   	  repeDdor	  de	  Collsuspina	  

	  
Les	  cases	  afectades	  pel	  turó	  del	  Castell,	  reben	  senyal	  del	   	  

	   	  repeDdor	  municipal	  	  
	   	   	  situat	  al	  turó	  del	  Castell	  de	  Bellpuig	  

	  
Algunes	  cases	  de	  la	  part	  nord	  del	  poble,	  els	  arriba	  senyal	  del	   	  

	   	  repeDdor	  de	  Bellmunt	  

	  
	  



Els	  inconvenients	  actuals	  

	  
	  

El	  senyal	  provinent	  de	  Collsuspina	  interfereix	  el	  senyal	  emès	  pel	  
repeDdor	  municipal	  del	  turó	  del	  Castell… 
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  Conseqüència	  

	  
	  
	  
Alguns	  veïns	  pateixen	  problemes	  de	  recepció	  d’alguns	  canals	  



La	  solució.	  Canvi	  de	  la	  polarització	  de	  l’ona	  
provinent	  del	  Castell:	  passarà	  d’emetre	  en	  
horitzontal	  a	  emetre	  en	  verDcal	  

Antena	  polaritzada	  horitzontalment	  

Només	  rebrà	  el	  senyal	  de	  Collsuspina	  

Antena	  polaritzada	  ver1calment	  

Només	  rebrà	  el	  senyal	  del	  Castell	  

El	  repeDdor	  del	  Castell	  deixarà	  d’emetre	  en	  horitzontal	  i	  només	  ho	  farà	  en	  verDcal	  



La data del canvi: 21 de maig 

En	  aquest	  moment,	  el	  repeDdor	  del	  Castell	  està	  
emetent	  en	  verDcal	  i	  en	  horitzontal	  

	  
	  
Ara	  bé,	  a	  parDr	  del	  dia	  21	  de	  maig,	  aquest	  
repeDdor	  només	  emetrà	  en	  VERTICAL	  



Així	  doncs,	  què	  cal	  fer?	  

Els	  vilatorDns	  que	  rebin	  el	  senyal	  del	  repeDdor	  
de	  Collsuspina,	  no	  cal	  que	  facin	  cap	  canvi	  

	  
	  
Els	  vilatorDns	  que	  rebin	  el	  senyal	  del	  Castell,	  
només	  cal	  que	  girin	  90o	  l’antena	  per	  tal	  de	  
deixar-‐la	  en	  posició	  verDcal	  



Avantatges	  del	  canvi	  de	  polarització	  

1.  El	  senyal	  de	  TDT	  arribarà	  correctament	  a	  més	  
zones	  de	  la	  població	  i	  amb	  tots	  els	  canals	  

2.  El	  repeDdor	  del	  turó	  del	  Castell	  no	  interferirà	  amb	  
el	  senyal	  provinent	  de	  Collsuspina	  

3.  Es	  podrà	  emetre	  amb	  una	  potència	  major	  

4.  En	  molts	  casos	  les	  antenes	  podran	  estar	  a	  una	  
alçada	  molt	  més	  baixa	  que	  l’actual	  



Moltes	  gràcies	  per	  la	  vostra	  atenció	  	  
i	  recordeu… 

Si	  la	  vostra	  antena	  rep	  el	  senyal	  del	  
repeDdor	  del	  Castell,	  cal	  la	  gireu	  i	  la	  poseu	  
en	  posició	  verDcal	  abans	  del	  dia:	  
	  

21	  de	  maig	  de	  2013	  




