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Plan de sesión presencial

• Ollada global ó curso e ós contidos do módulo 1.
• Coloquio: dificultades no módulo 1.
• Realización da tarefa 3a para alumnos que non dispoñan de 

material.
• Análise de bibliografía e material útil para a impartición de 

módulos de radiocomunicacións.
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Material útil no ensino de radiocomunicacións

• Ollada ós materiais máis útiles para aprender/impartir os módulos.
• A miña web favorita: http://www.radio-electronics.com

3

http://www.radio-electronics.com/


Ollada global ó curso
Mapa conceptual: https://coggle.it/diagram/W5oVcWRd2_hbwyrz/t/g1701016-radiocomunicacións-prácticas/01b8a9814ce03b7c5177b8f228708dbda68e9ab35b6febe011fd6d1680992bbd

• Módulo 1 (02-21/10)
• Módulo 2 (22/10-11/11)
• Módulo 3 (11/11-03/12)
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https://coggle.it/diagram/W5oVcWRd2_hbwyrz/t/g1701016-radiocomunicaci%C3%B3ns-pr%C3%A1cticas/01b8a9814ce03b7c5177b8f228708dbda68e9ab35b6febe011fd6d1680992bbd


Ollada global ó curso - Resolución das tarefas

• En moitas tarefas é preciso que 
tomes fotos.
• Unha idea: Realiza unha parte 

significativa da tarefa (ata que 
creas que xa a controlas). 
Despois, desmonta todo, e 
repite o proceso á vez que fas as 
fotos.
• EVITA facer fotos en orde 

distinta á da realización.
• O curso está adaptado a 

dispositivos móbiles para que 
poidas ler á vez que traballas no 
taller:
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Ollada ó módulo 1

• Tema 1:
• Dúas opcións con dous 

cuestionarios.
• Múltiples tarefas a elixir dentro da 

opción 1a
• Buscamos que dispoñas de moitas

actividades para o alumno, aínda 
que en cada tema só se pida unha.

• Coidado no ciclo medio:
• Moitos destes conceptos non se 

comprenden á primeira, senón que 
fai falta perspectiva e aplicación.

• Vale a pena rematar este tema a 
prazos (1h) á semana á vez que se 
fan outros máis prácticos 
(conectorizado, medicións…)
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Ollada ó módulo 1

• Tema 2:
• Ás veces (T2, T4, T6) trataremos 

temas sen opción alternativa.
• Nese caso tamén moitas tarefas a 

escoller de distinto tipo (teoría, 
práctica)

• Primeira ollada ós sistemas de 
comunicacións.
• Traumático para ciclo medio 

(Instalacións de 
Telecomunicacións).
• Costa moito que o alumno lle vea a 

vantaxe xa que non ve a ICT ata o 
segundo curso.

• Medidas ICT
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Ollada ó módulo 1

• Tema 3: A primeira escolla 
importante.

Medios guiados: 
• Práctico.
• Centrado no coaxial cando a 

tendencia a substituírse por ODU 
all-outdoor con fibra óptica.
• Sería bo tratar exhaustivamente as 

fibras e conectores LC, SC, FC… e 
adquirir electrónica que a soporte.

Modulacións analóxicas:
• Teórico.
• Conceptos básicos para falar de 

radiocomunicacións. 
• Básico, pero cada vez menos 

relevante para o instalador.
• Prácticas ALECOP, PROMAX… (non 

tratadas neste curso)

8



Coloquio sobre o módulo 1

• Dificultades, suxerencias, queixas, suxestións…
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Ollada ó módulo 2

• Tema 4: Antenas (I): 
Parámetros básicos e 
antenas comerciais.

Non hai opción “b” (é un 
tema importante), pero se 
ofrece tarefa en papel e 
práctica de fotos.
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Ollada ó módulo 2

• Tema 5a: Antenas (II): 
• Outros tipos de antenas (paneis, 

arrays, banda ancha, tambores, 
torres radiantes…
• Propagación de ondas -> modos.
• PIRE e análise de diagramas de 

radiación.
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Ollada ó módulo 2

• Tema 5b: Modulacións dixitais.
Non é necesario ter cursado “3a” 
(Modulacións Analóxicas)
Escolla difícil, ambos útiles en 
ciclos superiores. En ciclo medio 
“5a” é máis útil.
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Ollada ó módulo 2

• Tema 6a: Elementos de 
instalacións de radio.

Ofrece ofrece tarefa en papel 
e práctica de fotos.
É un tema importante, 
recoméndase escollelo se é 
posible. 
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Ollada ó módulo 2

• Tema 6b: Introdución ás redes 
TCP/IP.

• IPv4, subnetting e ollada 
superficial a VLAN, NAT
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Ollada ó módulo 3

• Na seguinte sesión presencial 
remataremos o módulo 2 e 
introduciremos o módulo 3, que 
tratará sobre adaptación de 
impedancias (medicións ROE), 
electrónica de comunicacións, e 
redes MAN Wi-Fi (Guifinet)
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Realización da tarefa 3a

• Facede fotos!!!

16



Realización da tarefa 3a

• Na edición anterior deste curso 
(Pidre, 2013), traballouse con cable 
coaxial corrugado de ½”
• Serra de metal.

• Escofina.
• Lubas de protección.
• Cutter/navalla
• Chaves fixas.

• Cinta de teflón (só nos casos nos 
que o corrugado sexa paralelo).

Instrucións de montaxe de 
HUBER+SHUNNER conector 7-16: 
http://www.holund.no/file/andre/montering-414-069.pdf-1

Quen o teña, pode empregalo na 
práctica 3a.
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Material útil – crimpadora coaxial + multímetro

• Asegúrate de que soporte RG-58
• Para RG-59 úsase tipicamente conector F 

de crimpado de presión.
• Multímetro para continuidade, 

curtocircuítos
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Material útil – cables e conectores

• Cable: RG-58, RG-174, RG-213, ½” Conectores (maioría para RG-58):
• RP-SMA (macho e femia)
• BNC macho 
• Type N (macho)
• Adaptador N femia – N femia
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Material útil – latiguillos (“pigtails”)

• Latiguillos, prolongadores e 
adaptadores
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Material útil – algo de fibra óptica

• Conversores de medios, 
latiguillos, etc.

Radio, redes e ICT deben usar FO
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Material útil – kit de posta a terra coaxial

22

• Posta a terra da malla:



Material útil – crimpadora par trenzado + tester

• Necesaria no ciclo medio (non 
dan redes nin ICT ata 2º curso)
• Acopladores RJ-45 femia-femia 

(chapuza rápida para non ter 
que insertar)
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Material útil –antenas caseiras e económicas

• Tubo PVC 30 mm.
• Cable ríxido (pelar).
• Directamente tubos de cobre ou aluminio

Ver tema 5b e 8a 
(axuste impedancia)
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Material útil –antenas caseiras e económicas

• Outras antenas: “cantenna”, 
antenas baratas que poidas 
adquirir (yagi baratas, paneis 
caseiros...)
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Material útil – Analizadores de espectro

• HP Agilent E4401 (dixital) • Hameg 5010 (analóxico)
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• Osciloscopio FFT Tektronix



Material útil – moduladores/transmisores

• Transmisor FM Advancast. 
Incorpora medidor ROE

• Modulador DVB-T (TDT) Promax
MO-170
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• Receptor de radio 3-E TR-9



Material útil – transmisores de radio PTT

• Bandas:
• 27MHZ (CB27, 11m) AM/FM sen 

licenza.
• FM 144MHz (2m) con licenza.
• LPD433 (low power device 433 

MHz) (70cm) sen licenza.
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Material útil – transmisores caseiros / kits

• Úsaos nos módulos de 
Electrónica (practicar soldadura 
e análise de circuítos) en en 
radio para facer análise
espectral.
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Material útil – medidores ROE dixitais / VNA

• Analizadores de redes 
vectoriais (VNA, carísimos) e 
escalares (baratos)
• Teñen funcións de análise

espectral
• Recomendado: Rigexpert

IT24 (escalar) (só funciona de 
2,3 a 2,6 GHz)

Analizadores de antenas:
• Formato distinto, outorgan

datos de impedancia 
complexa, contador de 
frecuencia, lonxitude de 
cable, atenuación...
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Material útil – medidores ROE analóxicos
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• Miden a potencia incidente e 
reflexada da carga. A ROE se 
obtén mediante táboa.
• De medición ROE (con agullas

cruzadas ou agulla dedicada)
• Sen agulla (por táboa)



Material útil – entrenadores de modulacións

• Alecop COMUNICACIONES • Promax EC 696 e 796
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Material útil – placas RTL-SDR / LimeSDR

• RTL-SDR (10€), LimeSDR (150-300€)
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Material útil – routers

• Routers económicos.
• Routers vellos con firmware DD-WRT ou OpenWRT.
• Routers de empresa e semiprofesionais de marcas como Ubiquiti, Mikrotik, 

etc.
• Alimentación PoE
• Monitorización de rede con Nagios, Zabbix, Webmin, Zentyal…
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Material útil – routers

• Gateways 3G/4G
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