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CAPÍTOL 5  COMPARACIÓ WLAN-3ª GENERACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL 
 
Gràcies als avenços en les telecomunicacions les distàncies fictícies s’han reduït de tal 
manera que actualment són pràcticament nul·les. Les tecnologies actuals ens permeten 
estar en un contacte visual, oral, informatiu, etc, continu amb persones, oficines, que es 
troben a milers de quilòmetres d’un mateix. En un primer moment es van desenvolupar 
sistemes que respectaven les distàncies reals, però que la informació viatjava a tal 
velocitat per les seves vies que la transferència de dades es produïa quasi bé en temps 
real. Per exemple, en el cas de la telefonia fixa, les cases, les cabines, les oficines, estan 
connectades entre sí a través d’un cablejat. Tanmateix, les distàncies es veuen reduïdes 
a causa de la velocitat en que circulen les dades per aquests cables, i la comunicació es 
produeix de forma instantània. 
 
Per solucionar tot aquest entramat de cables, apareixen les tecnologies que no els usen i 
que supleixen la connexió entre els punts d’accés a la xarxa a través de l’ús d’ones. Dins 
d’aquesta amalgama de tecnologies com són: comunicació via GPS, bluetooth, etc, són 
justament les WLAN i la tercera generació de telefonia mòbil les que bé per la seva 
capacitat, bé per la mobilitat, o altres raons exposades més endavant, s’han posicionat 
com a referents de la comunicació sense cables. És per això que s’ha triat la telefonia 
mòbil per comparar-la amb les WLAN, ja que en l’actualitat són pràcticament les 
úniques que poden entrar en competència. L’arquitectura necessària per a oferir una 
comunicació a través d’aquestes tecnologies ja no està obligada a utilitzar una connexió 
física entre els punts d’accés a la xarxa, la qual cosa aporta grans beneficis i la 
possibilitat de ser utilitzades per una gran varietat d’aplicacions.  
 
Actualment, són les dues tecnologies que més s’estan desenvolupant. Cada cop 
s’utilitzen per més aplicacions ja que els avenços que es produeixen en elles estan 
encaminats a àmbits cada cop més amplis, i per tant les possibilitats dels serveis a oferir 
són cada cop majors.  
 
Les principals diferències entre ambdues tecnologies, a part de les que poden sorgir per 
les característiques de l’aplicació en concret que s’estigui estudiant, són la mobilitat i la 
velocitat-capacitat de transferència de dades. El fet que els dispositius d’accés no 
estiguin connectats físicament a la xarxa és el principal avantatge a explotar, i el primer 
que es pot oferir es que l’usuari, o punt d’accés, no sigui fix com succeeix amb els 
ordinadors i la seva connexió a internet, tanmateix la mobilitat que ofereix una 
tecnologia i l’altra són força diferents. L’altre aspecte en el que els organismes 
encarregats de desenvolupar aquestes tecnologies estan treballant és en la capacitat de la 
xarxa, en les tasses de transferència de dades. L’augment de les aplicacions per les que 
són utilitzades aquestes tecnologies han provocat a la vegada un augment d’usuaris i de 
l’ample de banda que utilitza cada un. La necessitat d’una connexió instantània enviant 
volums de dades majors és cada cop més gran. 
 
En els darrers anys, no solament s’ha procurat millorar aquests aspectes de cada 
tecnologia per separat, sinó que s’està estudiant la possibilitat d’integrar ambdues 
tecnologies en un sol sistema i aprofitar el millor de cada una.  
 
L’impacte ambiental que les tecnologies sense cables tenen també és una de les 
principals qüestions d’estudi. D’una banda la desaparició de l’impacte visual que 
provoca l’acumulació de cables en els entorns urbans és un fet rellevant a part del perill 
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que provoquen aquestes aglomeracions. D’altra banda, les antenes necessàries per oferir 
una bona cobertura, i el constant viatge d’ones per l’aire són aspectes força negatius. 
Estudis actuals comencen a alertar a la gent del perill del continu impacte d’ones en els 
cossos humans. 
 
Les característiques de les tecnologies de comunicació sense unes connexions físiques 
són les ideals per aportar grans beneficis al trànsit de vehicles: per la mobilitat que 
aporten a l’usuari i pel volum d’informació que poden transferir. 
 
5-1 MOBILITAT DE L’USUARI 
 
Els organismes encarregats de desenvolupar les tecnologies per oferir serveis de 
comunicació mòbils tenen dos objectius pel què fa al sistema en si: 
 
En primer lloc, es tracta de poder establir una comunicació sense que el terminal de 
l’usuari estigui lligat a un punt d’accés a la xarxa fix. Tanmateix, s’ha de dotar al 
sistema d’uns mínims de seguretat, des de l’instant en què l’ordinador, el PDA o el 
mòbil entra a la xarxa, el node ha de saber en tot moment a quina xarxa s’està 
connectant, i ha de poder comunicar que ho està realitzant. D’altra banda, pel què 
respecta als controladors de la xarxa, s’ha de poder localitzar els terminals que s’estan 
connectant a la xarxa des de qualsevol punt que ho facin.  
 
En segon lloc, s’ha de garantir el manteniment de la connexió ja establerta sense que el 
terminal hagi d’estar subjecte al punt des del qual ha accedit a la xarxa. Aquest és el 
punt més difícil d’aconseguir, ja que el fet que el terminal estigui en moviment dificulta 
la seva recepció i transmissió d’ones. Dins la zona de connexió existeixen diferents 
punts d’accés a ella, per això, com s’explica en els apunts de Garcia, Jorge, es va crear 
el “handover”, mecanisme a través del qual es resol el problema del canvi de punt de 
connexió. Durant l’activació d’aquest mecanisme però, la connexió queda temporalment 
tallada. D’aquesta manera, el tipus de mobilitat quedarà definida a partir del temps que 
necessiti el “handover” per connectar-se des de la nova localització: en el cas de que es 
tracti d’uns minuts, la mobilitat és nomàdica –el sistema no és capaç de mantenir la 
connexió de forma contínua–, en el cas de que es tracti d’uns pocs segons, la mobilitat 
és transparent –Seamless mobility–. 
 
En aquest sistema d’entrades lliures a la xarxa, amb total mobilitat tant de punt de 
connexió, com durant ella, els IP realitzen dues funcions essencials: d’una banda 
identifiquen una interfase, i de l’altra contenen la informació de l’encaminament. Es a 
dir, dels punts pels quals la interfase es va connectant a la xarxa. 
 
El concepte de mobilitat en les xarxes està directament relacionat amb les xarxes 
Wireless –sense cables–. D’aquestes n’hi ha força i molt diferents: Xarxes cel·lulars –
GSM, UMTS, GPRS–; WLANs -802.11 (WiFi), 802.16 (WiMAX)– ; PANs –Bluetooth 
802.15.4 (Zig Bee); Xarxes ad hoc; i Xarxes de sensors. El problema principal de les 
xarxes sense cables és que tenen unes quantes limitacions: atenuacions, mobilitat, canvi 
de condicions del canal, etc. Com les resolguin les tecnologies associades a elles 
determinarà l’eficiència del sistema. 
 
La mobilitat dels usuaris va lligada a dos conceptes puntals per a que aquests es puguin 
moure i no perdin la connexió: d’una banda la velocitat del moviment, i de l’altra la 
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cobertura i interoperabilitat entre múltiples xarxes. Ambdós conceptes són a la vegada 
dependents entre ells, quan major sigui la cobertura i més potent, més fàcil serà pels 
receptors captar les ones que els permetin estar en connexió amb la xarxa de forma 
contínua.  
 
En el següent capítol es pretén analitzar com afecten aquests dos conceptes a les xarxes 
cel·lulars de UMTS –les de tercera generació de telefonia mòbil– i a les WLAN, i de 
quina manera els resolen. 
 
5-1.1 VELOCITAT DE MOVIMENT 
 
Per analitzar el concepte del moviment del terminal durant la connexió necessitem una 
variable indicadora, que pugui mesurar els canvis soferts per el sistema tenint en compte 
les diferents condicions en situacions canviants. El moviment està lligat amb la qualitat 
de la connexió que es vulgui tenir. A mesura que l’usuari ha de moure’s a una major 
velocitat, els dispositius de connexió perden eficiència. Com s’ha dit anteriorment, el 
moviment dificulta tant la recepció com la transmissió de les ones. Una variable que ens 
pot mesurar la qualitat del servei que estem oferint és la velocitat de transferència de 
dades amb la que l’usuari està treballant. Com s’analitzarà posteriorment, el ritme de 
transferència de dades varia en funció de moltes variables, una d’elles la velocitat de 
moviment. Tenint en compte la màxima tassa de transferència de dades, es pot establir 
un coeficient de rendiment en comparació a la tassa que s’ofereix quan el terminal es 
mou a una certa velocitat. Aquesta relació es pot observar en la figura 23 per tres tipus 
de tecnologia wireless –sense cables– diferents. 
 
Cada tecnologia té una capacitat de transferència de dades, i segons ella pot oferir uns 
serveis o uns altres. La disminució d’aquesta tassa provoca la impossibilitat de realitzar 
certes accions, i per tant que els usuaris accedeixin a certs serveis. Això afecta 
directament a qualitat de la comunicació que se li pressuposa a cada tecnologia en 
condicions òptimes. En aquest apartat no es té en compte el valor del ritme de 
transferència de dades sinó el rendiment respecte el màxim. 
 
Com s’ha dit abans, en la figura 23 es pot veure la relació entre la capacitat de 
transferència en cada moment i la capacitat màxima que es pot oferir en funció del 
moviment per les tecnologies: segona generació de telefonia mòbil, tercera generació de 
telefonia mòbil i les WLAN. En el gràfic es valora la velocitat de transferència de dades 
en relació a la màxima que cada tecnologia és capaç d’oferir, tenint en compte la 
velocitat en la que l’usuari s’està movent. També es té en compte l’escenari en el que es 
realitza l’estudi, en recinte interior o exterior, ja que el canal de la comunicació és molt 
diferent no només per les seves condicions, sinó que també per la variabilitat de les 
mateixes, ja que les condicions ambientals de l’exterior –pluja, vent, etc– no són gens 
constants, i totes elles afecten a les ones, modificant-les i per tant disminuint la seva 
connexió. 
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1=estacionari (indoor) 
2=caminant (indoor)     
3=estacionari (outdoor)  
4=caminant (outdoor)  
5=vehicle (outdoor)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Coeficients de rendiment de la tassa de transferència de dades per terminals 
en moviment per: WLAN, telefonia mòbil 2ª i 3ª generació. 

Font: Elaboració pròpia a partir de: Ericsson and UMTS Forum, (2002)  
 

Com es pot veure en el gràfic, la segona generació de telefonia mòbil no experimenta 
cap disminució en la seva capacitat respecte al màxim si l’usuari està en moviment,  tant  
si està en un recinte tancat com obert. Això vol dir que els “handovers” són de molt 
pocs segons, arribant a ser quasi imperceptibles fins i tot en els casos que l’usuari es 
troba en un vehicle circulant a altes velocitats. En aquesta tecnologia els serveis oferts 
no es veuen afectats per la mobilitat del terminal. Tot i que la capacitat màxima de 
transferència de dades és la més inferior de les tres tecnologies, aquesta es manté 
constant en totes les situacions, garantint d’aquesta manera a l’usuari una mobilitat 
transparent –Seamless mobility–.  
 
D’altra banda, la tercera generació si que presenta una disminució de les seves 
capacitats de forma gradual; a mesura que la velocitat de moviment augments, el ritme 
de transferència de dades disminueix. Això es pot explicar també pel fet que el 
mecanisme d’adaptació al canvi de punt de connexió és una mica més lent que el de la 
segona generació de telefonia mòbil. En aquest cas però, tot i que ens trobem amb una 
mobilitat transparent –Seamless mobility–, aquesta no és constant, la qual cosa es 
tradueix en que la connexió sempre és possible dins uns límits, i que en certes 
circumstàncies els serveis que necessitin grans amples de banda no seran accessibles 
pels usuaris.  
 
Es pot observar el canvi de pendent de la recta en passar d’ambients interiors –tancats– 
a ambients oberts. Això vol dir que en ambients tancats, el rendiment del servei 
disminueix en major proporció que no pas en espais oberts, tot i que els rendiments 
siguin superiors. Dit d’una altra manera, les capacitats de transferència de dades es 
veuen menys afectades per la velocitat de moviment del dispositiu de connexió en 
ambients oberts que no pas en els tancats.  
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En el cas de les WLANs, es veu un canvi brusc en el rendiment de les velocitats de 
transferència de dades  a partir d’una certa velocitat caminant en espais oberts. Mentre 
el rendiment es constant en espais tancats, oferint a l’usuari una mobilitat transparent en 
ells, en espais oberts la mobilitat és nòmada. Els “handovers” són suficientment curts 
en espais tancats per a que els talls que es produeixen en les connexions no afectin a 
l’usuari, s’ha de tenir en compte que es consideren ambients interiors, aquells tancats i 
de dimensions reduïdes, per la qual cosa la mobilitat és mínima. En el cas dels espais 
oberts –en aquest cas els aeroports, o les grans superfícies també hi estan incloses–, la 
mobilitat és major, per tant la velocitat que la terminal pot assolir pot ser força alta, 
partir del moment en que la terminal triga menys, físicament, en passar d’un punt de 
connexió a un altre, que no pas el temps que el mecanisme –handover- necessita per 
adaptar-se als punts d’accés es perd la connexió continua. La tecnologia ofereix un bon 
rendiment des del punt de vista del primer objectiu, oferir una connexió des de diferents 
punts d’accés sense estar lligats a la xarxa terrestre –Ethernet–, però el segon objectiu 
no s’assoleix, ja que si es vol assegurar una connexió continua, la mobilitat ha de ser 
pràcticament nul·la. 
 
5-1.2 COBERTURA I INTERCONNEXIÓ DE LES XARXES 
 
D’una altra banda, les tecnologies 3G tenen l’avantatge que sembla ser que podran 
comptar amb una cobertura global, mentre quelesxarxes sense cables seran 
potencialment accessibles només en zones urbanes o habitades, en el que s’anomena 
“Hot spot”. Mentre que la cobertura de la tercera generació mòbil arribarà en poc temps 
a expandir-se sobre més del 90% de la geografia nacional, les tecnologies sense cables a 
priori, es difondran amb molta menor velocitat, segons Robles, Gregorio (2002). 
 

 
 

Figura 24: Movilidad en redes 
Font: PIAM, Garcia, Jorge (apunts) 

 
Una de les raons és el radi d’abast de les antenes repetidores. En la figura 24 es pot 
veure una comparativa entre la tercera generació de telefonia mòbil i diferents 
estàndards de LANs, i altres tecnologies. El sistema ideal seria aquell que quedés més 
allunyat dels dos eixos, oferint grans radis de cobertura i permetent ritmes de 
transferència de dades elevats. La raó d’aquesta diferència, segons UMTS Forum & 
Ericsson (2002) és que l’àrea d’una cel·la UMTS pot arribar a contenir deu mil cel·les 
de xarxes LAN. Tot i que aquesta xifra ens pot semblar una mica exagerada, d’altres 
més moderades com per exemple un  factor de cent, ja poden suposar uns costos 
addicionals que s’haurien d’afrontar per a poder oferir una cobertura total. 



Potencialitats de la tecnologia WLAN i la telefonia mòbil en la gestió de la mobilitat 
 

 76

 
Una altra raó per l’establiment més ràpid i de major extensió de les xarxes UMTS és la 
interopertivitat entre diferents xarxes. Aquesta característica de les xarxes sense cables 
es veu reflectida en tres àmbits: la “Intra-network roaming” entre cel·les gestionades 
pel mateix operador –el canvi d’una cel·la a una altra es realitza mitjançant 
“handovers”–. La “inter-network roaming” entre xarxes similars però gestionades per 
operadors diferents –per exemple entre WLAN i WLAN o UMTS i UMTS–. La 
“Cross-network roaming” entre xarxes de diferents tecnologies –per exemple WLAN i 
UMTS–. 
 
La tercera generació de telefonia mòbil proveeix una cobertura més extensa i una major 
mobilitat, entenent per això que l’usuari pot utilitzar el servei en qualsevol moment, 
qualsevol lloc dins l’àrea de cobertura i mentre s’està movent. En el moment que els 
usuaris es mouen d’una cel·la a una altra, la xarxa cel·lular transfereix el servei a de 
connexió a la cel·la apropiada, mantenint així una connexió transparent –“seamless 
connection”– pel consumidor. El mateix succeeix quan es canvia de cel·la i també 
d’operador, gràcies als acords de “inter-network roaming” entre operadors de telefonia 
mòbil. 
 
D’altra banda, WLAN proveeix a l’usuari un accés a la xarxa nòmada, des del punt de 
vista que el lloc d’accés és variable, però no durant la connexió, ja que la mobilitat ha 
de ser pràcticament nul·la. Encara que els WiFi estàndards si que permetin “roaming” 
en tots els punts d’accés dins la mateixa xarxa Ethernet, en els estàndards no es 
defineixen cap tipus de protocol ni d’inter- ni de “cross-network roaming”. 
 
En l’actualitat s’està treballant per crear els protocols necessaris per oferir “cross-
network roamings”, afavorint a tenir una cobertura més extensa i de major capacitat en 
aquells punts on per densitat d’usuaris necessiten d’un major ample de banda. 
 
Un dels punts més conflictius a resoldre per aquestes xarxes són els anomenats llocs 
d’ombra. Són aquells punts dins de l’àrea de cobertura però per dificultats geogràfiques 
els terminals situats en ells no poden accedir al servei. Aquests llocs poden ser túnels, 
formacions muntanyoses, etc. En el cas de les formacions muntanyoses, l’única solució 
és col·locar més antenes, i en el dels túnels, ambdues tecnologies ho resolen col·locant-
hi que repetidors de senyal. 
 
5-2 AMPLE DE BANDA 
 
La necessitat que la tecnologia ofereixi un ample de banda gran, no és només per 
garantir una tassa de transferència de dades elevada, sinó també per a que el sistema 
suporti a un nombre elevat d’usuaris. Així doncs es vol una tecnologia que proveeixi un 
ample de banda important per dos objectius: el primer que l’usuari pugui accedir a la 
xarxa amb una connexió que el permeti realitzar tots els moviments dins d’ella amb una 
certa velocitat i el segon que aquestes característiques del servei siguin possibles pel 
màxim nombre d’usuaris. 
 
En aquest document ja s’han presentat les diferents disponibilitats pel què fa als amples 
de banda que ofereixenlesdiferents xarxes. És cert que al parlar d’aquestes velocitats 
d’accés, ens estem referint als límits superiors, els quals sofriran variacions depenent del 
número d’usuaris que estiguin fent ús de la xarxa, de les condicions climatològiques –
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que com s’ha esmentat en anteriors apartats, poden modificar les ones–. S’ha de tenir en 
compte a la vegada, que la connexió de 2MB/s en UMTS no serà ni molt menys la més 
assequible per l’usuari normal, ja que requerirà que l’operador instal·li equips adequats. 
Per tant, aquesta cota màxima, a més de que provablement serà molt cara, estarà 
limitada a zones en les que les operadores creguin que pugui existir més demanda. 
L’únic amb el que podran comptar els usuaris de UMTS amb tota seguretat són enllaços 
de 384Kb/s segons de 3G Americas (2004). 
 
Podem veure, per tant, que les xarxes UMTS són les perdedores en quant a ample de 
banda. Tanmateix, una xarxa sense cables saturada no podrà, a priori oferir serveis de 
temps real amb bona qualitat, mentre que  les tecnologies 3G en un principi estan 
preparades per a poder-ho fer. D’altra banda, tenint en compte que les xarxes sense 
cables tenen amples de banda de fins a 54 MB/s, molts usuaris han de voler 
simultàniament grans necessitats d’ample de banda per que la xarxa es saturi.  
 
En aquest aspecte, jugarà un rol decisiu les aplicacions que es vulguin oferir als usuaris, 
les quals determinaran els amples de banda màxims que podran utilitzar i per tant el 
nombre d’usuaris que saturin la xarxa. 
  
La tecnologia que es necessita per aquest servei, en primer lloc, ha de garantir un alt 
ritme de transferència de dades, per a que els avisos d’incidència, les comunicacions, les 
deteccions d’anomalies, les reserves de places d’aparcament, etc, siguin en temps real, 
per a que la renovació de dades de la xarxa sigui fàcil i ràpida –per exemple canvis en 
els plànols pel re-routing, o en el traçat viari per obres–. En segon lloc, ha de ser capaç 
de suportar un elevat nombre d’usuaris, ja que situacions com un accident poden 
suposar grans cues i són usuaris que han de ser avisats del que està succeint, o de que 
han de cedir el pas a un vehicle d’emergència. 
 
5-3 PRECISIÓ 
 
Un dels aspectes a tenir més en compte és el de la precisió de la tecnologia tant per la 
localització com per la identificació de les terminals. Els navegadors de bord actuals es 
beneficien de la tecnologia GPS per a donar localització a les seves terminals dins uns 
plànols prèviament introduïts. L’error sistemàtic que dóna l’ús d’aquests satèl·lits és de 
l’ordre de la desena de metres. Això pot portar complicacions des del punt de vista que 
l’ordinador interpreti que no estiguem dins de cap via, o que estiguem en una de 
paral·lela. A l’hora de pagar peatges o d’aparcar en un lloc i que quedi registrat com a 
ocupat, aquesta imprecisió pot ser causant de problemes. 
 
La telefonia mòbil també utilitza un sistema de localització. En la actualitat ja hi ha 
operadores que ofereixen aquest servei, les persones escollides per l’usuari poden saber 
on es troba dins Espanya.   
 
Amb aquest servei qualsevol client que ho sol·liciti estarà localitzable. La localització és 
diferent a la del sistema GPS des del punt de vista que no necessita ni terminals 
especials ni recolzament d’un sistema de satèl·lits. El posicionament s’ajuda d’un 
sistema de càlculs de triangulació de les antenes de telefonia mòbil per a mostrar la 
posició precisa de qualsevol telèfon mòbil. Això fa que el sistema sigui molt més senzill 
i flexible, i que sigui ideal per aquelles empreses que necessiten un localització en 
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temps real dels seus equips humans i flotes, com per exemple empreses de transports i 
logística.  
 
La informació ve donada per un text o locució que indica la posició aproximada del 
usuari mitjançant el carrer en el que es troba, població i codi postal, entre altres, amb un 
marge de error que pot variar de 200 metres en ciutat i de 5 a 20 quilòmetres en zones 
rurals. Es pot utilitzar en qualsevol lloc d’Espanya sempre que el telèfon estigui encès, 
hi hagi cobertura i l’usuari es accedeixi a la seva localització. 
 
Abans d’explicar el procés de localització de terminals mitjançant xarxes sense cables, 
és necessari recordar de quin tipus de cobertura s’està parlant. Les xarxes sense cablejat 
cobreixen àrees de fins 75 metres en el interior de edificis, i de 300 metres en el 
exterior, ampliables a varis quilòmetres a través de l’ús d’antenes. 
 
La localització en xarxes locals sense cablejat es pot dur a terme de diferents maneres. 
La més senzilla és la basada únicament en el punt de accés més proper a la terminal. 
Aquest mètode però, confon a molt sovint la planta de l’edifici, ja que és fàcil que la 
antena més propera a un usuari ubicat en una determinada planta sigui la mateixa que la 
corresponent a un altre usuari situat en una planta superior, si la posició en el pis és 
similar. D’altra banda la senyal és vulnerable a causa de les interferències, la qual cosa 
pot afectar, a més de a la precisió, a la seguretat de la comunicació com s’explica més 
endavant. 
 
Existeix una altra proposta molt interessant, realitzada per Ekahau, una companyia que 
comercialitza un motor de posicionament (Ekahau Positioning Engine 2.1, EPE) basat 
en l’emmagatzemat de la mesura de potencia de senyal en diferents punts del recinte 
cobert. La tècnica, coneguda com Wi-Fi mapping, produeix resultats més exactes que 
els mètodes de triangulació cel·lular, arribant a una precisió de 1 a 20 metros. A més, 
aquest sistema és sensible als canvis d’alçada, és a dir, reconeix fàcilment la planta de 
l’edifici en la que es troba l’usuari. 
 

 
 

Figura 25. Procés d’entrenament del motor de Ekahau 
Font: www.ceditec.etsit.upm.es 

1.- Creació d’un model de posicionament: consisteix en dibuixar sobre un pla 
de l’àrea a cobrir els punts on s’han de prendre les mesures. Existeix una eina 
d’ajuda que facilita la realització d’aquesta fase 
 
2.- Calibratge del model de posicionament: es tracta de recórrer l’àrea 
escollida enregistrant mostres de la potència de la senyal en els punts marcats 
en el punt anterior. No es necessita informació de la localització dels punts 
d’accés. 
 
3.-  Començament del seguiment dels dispositius: mitjançant un gestor propor-
cionat per la mateixa companyia, es controlen els dispositius mòbils. 
 
4.- Anàlisis de la precisió: s’analitzen visualment els vectors d’error i 
posicionament i les estadístiques per trobar les àrees en les que es necessiten 
punts d’accés addicionals o més mostres de calibratge. 
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Aquesta tecnologia, segons els seus fabricants, és compatible i pot ser adaptada a 
HiperLAN2 (estàndard europeu de ETSI que competeix con 802.11a), WLAN, 
Bluetooth, GSM, GPRS i UMTS. A més, suporta sistemes de posicionament híbrids que 
utilitzen varies fonts d’informació de posició (p.e. WLAN, A-GPS, RFID, etc) 
 
La Banda ultra-ampla “Ultrawideband” –UWB– utilitza ràfegues de potencia mil cops 
més baixes que les d’un telèfon mòbil, amb una  durada de picosegons, en un espectre 
de freqüència ampli (3.1-10.6GHz). Aquestes ràfegues ocupen un o uns pocs cicles de 
portadora RF, pel que la senyal resultant té un ample de banda gran. Sobre les ràfegues 
és possible transferir dades a velocitats de centenars de megabits por segon. Per això, i 
perquè és un sistema de baixa complexitat i cost reduït, UWB resulta especialment 
adequada per a aplicacions mòbils sense fils. Pot a la vegada solucionar los problemes 
de precisió i de seguretat que pateixen les xarxes Wi-Fi. 
 
A causa de les seves característiques, aquesta tecnologia permet localitzar les terminals 
mòbils amb un error quasi insignificant. UWB està basada en polsos ultracurts, de tal 
manera que el receptor pot determinar el temps d’arribada amb una precisió de 
picosegons i, per tant, estimar la posició amb una precisió de centímetres. La distància 
al mòbil es calcula mesurant el retard d’un pols des de que s’emet pel transmissor fins 
que arriba al receptor. Posteriorment, utilitzant els càlculs de triangulació es determina 
amb gran exactitud la posició del terminal. Si se realitzen les mesures respecte a quatre 
receptors diferents, és possible saber amb precisió l’alçada a la que està l’usuari. 
 
Una alta precisió en la localització ens permetrà per exemple que el marge d’error en les 
mesures de velocitat dels vehicles sigui menor, i per tant, que l’aplicació com radar de 
velocitat vàlida. Aquesta es basaria en l’ús d’un software que calculant la posició en 
temps real durant tot el trajecte seria capaç de saber la velocitat a la que estaria viatjant 
la terminal, i per tant el vehicle. 
 
Finalment és necessari que el sistema sigui fiable, des del punt de vista que les 
identificacions dels IP dels ordinadors portàtils o de les PDA han de ser precises. Per 
identificar infractors, per la classificació dels vehicles en els comptatges, per la reserva 
de places d’aparcament, per el pagament d’autopistes, etc, es necessita que la tecnologia 
sigui capaç d’identificar els terminals que estan connectats i fent ús dels serveis. Els 
protocols d’autentificació dels usuaris de la tecnologia WLAN no estan encara prou 
desenvolupats, per tant, en aquest aspecte, la tecnologia de tercera generació mòbil sigui 
superior. 
 
5-4 CAPACITAT D’ACTUACIÓ 
 
Una de les necessitats que les aplicacions comentades en la part anterior més demanen 
és que el servei sigui en temps real. La informació que viatja tant des d’un centre a 
l’usuari com d’un usuari al centre, no pot estar desfasada en el temps. Des del punt de 
vista de l’usuari, per exemple, no se’l pot avisar de plaques de gel en la carretera quan ja 
les ha deixades enrera.  
 
Per a que la tecnologia sigui capaç de garantir aquesta rapidesa d’actuació, d’una banda 
ha d’estar proveïda dels dispositius, sensors, necessaris per a detectar les anomalies, o 
els canvis que es produeixin. Per tant, és important que es disposi d’una gran quantitat 
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d’elements detectors, i d’una bona col·locació per a cobrir el màxim la carretera. D’altra 
banda és important que la decisió que es prengui en contraposició al que els sensors 
hagin detectat sigui presa amb la major celeritat possible –si s’ha d’avisar als usuaris de 
la carretera aigües avall del sentit de direcció, o algun centre d’emergència, si s’ha de 
frenar un vehicle que està sobrepassant la velocitat permesa, etc–. 
 

 
Figura 26: Esquema transferència d’informació en Wireless 

Font: Elaboració pròpia 
  
Pel que fa al sistema de detecció ambdues tecnologies poden utilitzar el mateix. Aquest 
és independent de l’ús de WLAN o de UMTS. Que el sistema compti amb més o menys 
dispositius, amb una major o menor cobertura del terreny, dependrà dels recursos 
econòmics dels que es disposi.  
 
Les diferències entre les tecnologies es produeixen en les accions posteriors a la 
detecció d’alguna incidència. En el cas de la tercera generació de telefonia mòbil, les 
comunicacions es produeixen a través de satèl·lits, això vol dir que cada cop que s’ha de 
produir una comunicació la informació ha de passar per ells. Aquest fet implica que 
quan el sistema de detecció ha d’avisar algun centre de control o algun processador amb 
el software per automatitzar respostes, l’avís abans d’arribar a destí ha de recórrer 
pràcticament dos cops el mateix trajecte. El mateix succeeix quan des del centre emissor 
de la resposta a l’avís del sistema de detecció, es vol enviar una actuació a seguir –per 
exemple avisar als usuaris, o canviar els períodes semafòrics–; la informació viatjarà del 
centre al destinatari de la resolució via els satèl·lits. Aquesta duplicació de les distàncies 
a recórrer pot suposar d’una banda un alentiment del servei, a més d’un augment de les 
possibilitats d’error –a major quantitat de desplaçaments de la informació via ones 
major probabilitat de que es produeixi un error, i que per tant el sistema falli–. D’altra 
banda, suposa un sobrecost ja no només pel fet que es produeixin el doble de 
transferències de dades sinó que s’ha de garantir en elles la seguretat que aquestes 
arribin a destí. 
 

Detecció d’incidència 

Avís a router més proper 

Informació pot viatjar aigües amunt o avall
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Figura 27: Esquema transferència d’informació en UMTS 

Font: Elaboració pròpia 
 
Pel què fa a les WLAN, com es pot veure en el croquis anterior, podem fer viatjar la 
informació aigües amunt o avall segons ens convingui. Un cop el sistema detecta una 
incidència, la informació és enviada directament a l’estàndard més proper, que amb un 
processador i els softwares adequats ja pot analitzar la informació del sistema de 
detecció i realitzar automàticament una resposta segons la incidència, o transmetre la 
incidència a un centre de control si és necessari. Aquest fet augmenta la eficiència de la 
tecnologia ja que moltes de les incidències es poden processar in situ, com s’ha vist en 
l’apartat anterior. 
 
5-5 DIMENSIONS DELS DISPOSITIUS PRINCIPALS 
 
Les dimensions del dispositius principals des del punt de vista de l’usuari poden ser 
decisius per la seguretat en la circulació; s’entén per aquests els telèfons mòbils en el 
cas de la tecnologia UMTS i els ordinadors portàtils o PDA en el cas de les xarxes 
WLAN. Una de les polítiques actuals més agressives de les administracions a l’hora de 
controlar el trànsit és la d’evitar les distraccions dels conductors, per això s’ha prohibit 
certs tipus de publicitat, parlar pel telèfon si no s’incorporen dispositius de mans lliures, 
etc. 
 
Tenint en compte aquest aspecte, necessitem que el sistema que s’utilitzi per aquest 
servei sigui fàcilment visible. Els missatges que els usuaris rebin de la carretera, del seu 
vehicle o d’algun centre de control de trànsit han de ser fàcilment llegibles, ja que no 
sempre hi haurà més ocupants que podran fixar la visió a la pantalla durant un llarg 
període de temps. El conductor no pot treure el focus de visió  de la carretera, d’una 
ullada ha de ser capaç d’entendre el que diu el missatge. Si les dimensions del dispositiu 
són grans, les lletres també ho poden ser i en conseqüència es produirà una major 
facilitat de lectura. 
 
En aquest aspecte, els ordinadors creats pels vehicles o PDA tenen més possibilitats de 
tenir diferents dimensions, adaptant-se a les necessitats que es creguin més convenients. 
Pel què fa als telèfons mòbils, en aquest cas estan en un cert desavantatge, ja que les 

Detecció d’incidència 

Avís a antena més propera

Informació viatja via satèl·lit
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tendències del mercat són les de reduir-ne les dimensions al màxim possible per a que 
no siguin molestos a l’hora de portar-los a sobre, per exemple en les butxaques. 
 
5-6 COSTOS 
 
Per comparar ambdues tecnologies en termes de costos s’ha de tenir en compte dos 
tipus de costos: els relatius a l’activació de la tecnologia –per això s’entén la instal·lació 
de tots aquells dispositius necessaris, així com l’obra civil necessària, etc–  i els que 
haurà de pagar l’usuari per accedir i fer servir els serveis. 
 
El cost d’una antena de repetició de telefonia mòbil és molt superior al preu d’una 
antena de repetició per una WLAN o d’un router. D’altra banda, el radi que ofereixen 
les primeres és molt superior que el de les segones, però com que el terreny a cobrir en 
les carreteres és lineal, molta àrea que la tecnologia UMTS cobriria seria innecessària. 
Donades les seves dimensions, a més del cost de l’antena hi ha un cost afegit 
d’arrendament del terreny utilitzat. La col·locació d’aquestes seria necessària ja que 
amb la tecnologia UMTS es treballa amb freqüències més altes, i els és molt difícil 
travessar els murs dels edificis, com s’explica en l’article de Ruiz, Antonio (2005). 
 
També s’ha de tenir en compte la connexió amb un centre de control, que tot i que com 
s’ha dit abans en algunes aplicacions és prescindible en tantes altres no ho és. Mentre la 
connexió en el cas de la tecnologia mòbil es podria realitzar per ones ja que la cobertura 
es com s’ha dit anteriorment del 90% del territori, i per tant només suposaria el cost de 
les transferències de dades a través de l’ús del sistema, en el cas de les xarxes WLAN 
s’hauria d’activar un cablejat de connexió entre routers, escollint la tipologia de xarxa i 
connectant com a mínim un router al centre mitjançant un cablejat. Tot i el cost superior 
de les transferències de dades per via xarxes cel·lulars, el cost d’aquestes instal·lacions 
s’amortitzarien a força llarg termini, i tenint en compte l’evolució contínua d’aquestes 
tecnologies, podria ser prescindible en poc temps. 
 
Dins els costos d’instal·lació, hi ha un aspecte a tenir en compte a favor de la tecnologia 
WLAN. Un dels objectius de les administracions és fer arribar la fibra òptica a tot el 
país. Les autopistes, autovies o vies normals són una bona guia per arribar a totes les 
poblacions. L’ús de la tecnologia WLAN podria suposar un doble aprofitament del pas 
de la fibra òptica. 
 
A part dels dispositius necessaris per a crear una extensió amb cobertura, també s’ha de 
tenir en compte el cost d’ús. Està clar que en el cas de la telefonia mòbil, els operadors 
voldrien una retribució de l’ús de les seves infrastructures, actualment l’usuari paga per 
quantitat d’informació descarregada –p.e. 0,60€/min en les videoconferències o 
5,80€/Mb–. D’altra banda, l’ús de Wi-Fi permet crear la pròpia xarxa i seria la mateixa 
administració o concessionària qui decidiria si fer paga una taxa fixa, fer pagar per l’ús 
que se’n fa o que fos un servei per augmentar la qualitat de la carretera. 
 
5-7 SEGURETAT 
 
La seguretat és un requisit essencial per a l’acceptació de les WLAN. Aquestes han de 
garantir uns mínims de privacitat per la informació que els usuaris poden tenir en les 
seves terminals. Les xarxes WLAN no han de  ser més vulnerables que les xarxes per 
cable. El nivell de seguretat dependrà del tipus i la funcionalitat de la xarxa. La possible 
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carència de mesures de seguretat poden ocasionar que un hacker s’introdueixi en la 
xarxa i la modifiqui o accedeixi a informació privada. 
 
Aquests tipus de problemes s’anomenen sniffing, el fet que Wireless LAN és un sistema 
sense cables i, provoca que, amb una antena adequada es puguin interceptar totes les 
transmissions de la cel·la (zona d’un access point). Com que s’emet de forma 
onmidireccional  no es necessita afinar per a capturar el flux d’ones. Així com les 
estacions utilitzen franges temporals assignades per l’ Access Point para comunicar-se, 
en el cas de les antenes i targetes, aquestes permeten escoltar en tota la banda. 
 
Las xarxes 802.11 van ser dissenyades per a proporcionar accés segur (això sí, de 
manera opcional) gràcies per exemple a l’ús del protocol WEP a part d’altres. 
Tanmateix en el febrer de 2002, un estudi de la universitat de Maryland va demostrar 
que els protocols Wi-Fi no són tant segurs com en un principi s’havia anunciat. En 
aquell estudi s’enumeraren tres vulnerabilitats diferents: robament de sessió (que afecta 
sobretot als nodes d’accés públic i més encara si no es fa ús de WEP), atacs d’home en 
el medi (on l’atacant es fa passar per el punt d’accés de l’atacat i com a client per al 
punt d’accés real) i negació del servei (pertorbacions voluntàries del tram de freqüències 
utilitzat per la xarxa). 
 
Altres protocols poden ser, com s’anomenen en els apunts de Pellicer, Carmen: 
 
SSID (Service set identifier) és un sistema molt bàsic. Aquest identificador permet 
establir o generar tant en l’estació client com en el punt de accés xarxes lògiques que se 
connecten entre si.  
 
FILTRADO MAC (Medium Access control) Es fa una relació de les direccions MAC de 
cada un dels clients que volem que se connectin a la nostra xarxa. Cada adaptador 
compta amb una direcció que la identifica de forma inequívoca i si el punt d’accés no la 
té donada d’alta, no rebrà contestació per la seva part. 
 
WEP (Wired Equivalent Privacy) És un sistema de xifrat i autenticació Es pot definir 
com una clau entre el client i el punt d’accés. S’utilitza un sistema de clau de 64 ó 128  
bits que poden ser hexadecimals o ASCII.  
 
DSL (Dynamic security link) Permet fer una gestió automàtica i dinàmica de claus a 
través del propi punt d’accés. Es basa en la protecció de la xarxa de  possibles intrusions 
externes mitjançant una generació automàtica. La clau xifrada és de 128 bits per a cada 
usuari de la xarxa.  
 
RADIUS (Remote authenticated dial in user service) És la infrastructura recomanada 
por Wi-Fi com a sistema de gestió centralitzada que dóna una solució d’autentificació 
per a un gran número d’usuaris. Permet millorar la capacitat d’autentificació, 
proporciona un nivell de seguretat superior, escalable i gestió centralitzada. 
 
Podem veure que el tema de la seguretat és encara un dels punts fluixos de les xarxes 
sense cables en el que s’haurà d’invertir molts esforços. En l’actualitat existeixen varies 
propostes per utilitzar IPSec sobre WEP. 
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D’altre banda, la tecnologia mòbil de tercera generació ja disposa de sistemes de 
protecció força avançats. Tot i que en els darrers anys s’ha produït l’aparició de virus en 
la xarxa,  els protocols de seguretat són força avançats, i els casos d’intrusionisme són 
poc freqüents.  
 
5-8 EVOLUCIÓ – TEMPS D’INCORPORACIÓ A LA SOCIETAT 
 
La societat jugarà un paper principal en l’expansió d’aquestes tecnologies en el territori. 
Observant les tendències dels mercats relacionats amb les xarxes sense cables i el trànsit 
de vehicles, sembla que la incorporació de la tecnologia UMTS sigui més fàcil que no 
pas les WLANs. En l’actualitat, més d’un 50 per cent de la societat dels països del 
primer món disposa de telèfon mòbil, i tenint en compte que la durada mitjana d’ús dels 
telèfons és de 2-3 anys, es pot pensar que amb una política adequada de captació de 
clients pel servei, en poc temps una gran part de la societat disposaria dels dispositius 
necessaris per accedir a aquest servei a través de la telefonia mòbil. La dependència que 
la societat ha creat amb mòbils, per la comunicació de veu o via SMS pot ser  decisiva a 
l’hora de que la societat incorpori dispositius amb aquest servei. 
 
D’altra banda, el fet que la societat hagi d’incorporar els aparells específic per a aquest 
servei fa pensar en una incorporació a la societat més paulatina. Si la societat no veu 
una necessitat en el servei és més difícil que l’incorpori. En el cas de la tecnologia 
UMTS, la necessitat ve per un altre servei, però el fet que ja hi sigui inclosa la 
possibilitat d’aquesta comunicació amb el trànsit pot fidelitzar usuaris que en un 
principi haurien estat més reticents. 
 
És cert que a part d’adquirir el dispositiu principal de cada tecnologia –un telèfon mòbil 
en la UMTS i un ordinador o PDA en el cas de les WLAN– també hi ha altres elements 
a incorporar. Aplicacions com el sistema anticol·lisió, el de assistència en carretera 
directa, o l’ISA necessiten connexions amb el vehicle, ja sigui per reduir la marxar, 
reclamar al conductor un canvi de direcció o saber si algun element del motor està en 
mal estat.  
 
Aquest últim fet equilibra una mica la balança pel què fa les tendències del mercat, ja 
que tant per una com  per l’altra tecnologia s’haurien d’incorporar element específics als 
vehicles. Els estudis sobre les tecnologies actuals com per exemple els navegadors de 
bord demostren que la societat té una certa reticència a incorporar-les a la seva rutina, 
veient-les més com un extra i no com a primordial en la circulació. La qual cosa ens 
porta pensar en un possible pacte amb les empreses constructores de vehicles per a que 
els automòbils surtin de sèrie amb la tecnologia incorporada. Tanmateix, el ritme de 
canvi de vehicles és pròxim als deu anys, el que implicaria que la total implementació 
en la circulació seria a llarg termini. 
 
Un altre aspecte que influirà de forma important en la implementació d’aquests servei 
en la circulació és qui tingui en propietat i/o ofereixi l’ús del mateix. Mentre en el cas 
sembla bastant evident que les administracions o les concessionàries se’n facin 
responsables. El fet que sigui una nova xarxa i un únic propietari pot facilitar i accelerar 
la seva instal·lació, ja que en el cas de la tecnologia mòbil s’hauria se fer ús de les 
xarxes que estan en propietat dels tres operadors de telefonia mòbil. El fet que aquests 
entrin en competència per oferir el servei pot dificultar que s’arribin als acords 
necessaris per oferir un servei global, i per tant allargar el procés d’implementació. 
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Finalment, l’evolució constant d’aquestes tecnologies millorant les capacitats de 
transferència de dades, la mobilitat, o la precisió pot obligar a esperar a alguns avenços 
a fi de tenir una tecnologia capaç d’oferir tots els serveis integrats amb garanties. Pel 
que fa a l’evolució, la tecnologia UMTS està una mica per endavant pel fet que sigui 
una millora d’una tecnologia actual i utilitzi xarxes ja existents. La tercera generació de 
tecnologia mòbil, ja proveeix implementacions estandarditzades per a serveis essencials 
en les operacions en aquest tipus de xarxes com: tarificació, autentificació de l’usuari, 
control de frau, mètodes roaming, control de qualitat de servei, serveis de protecció a 
l’usuari, i “radio resource management and network”. 
 
5-9 IMPACTE AMBIENTAL 
 
Amb la creació d’aquest servei d’una banda s’hauran d’instal·lar un gran nombre 
d’antenes i de l’altra, en conseqüència, augmentarà la quantitat d’ones viatjant per 
l’atmosfera, i que afectaran als éssers vius. L’impacte visual de les antenes i el que 
poden provocar a les persones, animals o vegetació les ones són els dos grans problemes 
ambientals d’ambdues tecnologies. 
 
Fins a l’actualitat, s’han realitzat una gran varietat d’estudis sobre l’impacte que les 
ones que es produeixen en les comunicacions via telèfons mòbils tenen sobre els 
cervells humans, per la proximitat a ells quan parlem. Tot i que no hi ha proves molt 
concloents en contra, hi ha molts escèptics en l’ús d’aquests dispositius pels efectes 
nocius que se li suposen. Els espectres de freqüència que utilitzen ambdues tecnologies 
són similars. La tercera generació de telefonia mòbil utilitza els canals de 5MHz i 
segons els estàndards que s’utilitzin, la tecnologia WLAN utilitza els canals de 2.5MHz 
o 5MHz. Les dues variables que determinen la influència de les ones en altres cossos 
són la seva amplitud i la seva freqüència. Com que ambdues són similars en les dues 
tecnologies, aquestes seran igualment nocives. Tanmateix, en aquest cas, el fet que els 
radis de cobertura siguin menors juga un paper a favor del seu ús, ja que les ones només 
afectaran a aquelles parts del territori per on hi passi una via, i no com el cas de la 
telefonia mòbil que també influirà en gran part dels territoris contigus a la via a causa 
del major radi de cobertura. 
 
Pel què respecta a l’impacte visual de les antenes, les de telefonia mòbil surten perdent, 
ja que les seves dimensions són molt superiors que els routers o les antenes de repetició 
per la tecnologia WLAN. Els elements per les xarxes sense cables poden ser 
pràcticament invisibles ja que les seves dimensions són molt reduïdes com s’ha vist en 
la part II. 




