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CAPÍTOL 6  DISSENY DEL SISTEMA EN LA B-20 
 
Per tenir una idea del que suposaria econòmicament la implementació de la tecnologia 
WLAN en una via, s’han escollit les Rondes de Barcelona (B-20) per realitzar un estudi 
hipotètic de costos i beneficis del seu ús. A continuació es proposa una via d’actuació 
per aquest cas, així com un estudi sobre els possibles resultats. 
 
6-1 FASES EN LA IMPLEMENTACIÓ 
 
Com ha quedat exposat en els capítols anteriors l’estat de la tecnologia Wi-Fi és 
insuficient en alguns aspectes per poder oferir totes les aplicacions que abans s’han 
explicat. El fet de no poder mantenir una connexió contínua a altes velocitats no permet 
oferir per exemple un control de radar constant sinó més aviat puntual, o es podrien 
produir alguns desfasaments de temps en la transmissió de les incidències. Per tant 
algunes de les possibilitats de la tecnologia no es podrien aplicar en l’actualitat i d’altres 
estarien subjectes a restriccions que no permetrien la seva implementació total. En la 
taula 6 es pot veure la situació d’algunes d’aquestes potencialitats. 
 

APLICACIÓ MOLT POSSIBLE POSSIBLE DESCARTAT
Radar x
Ramp metering x
ISA x
Connexió a la xarxa x
Assistència en carretera x
Situació d'aparcament a 
destí x

Road Pricing x
Pas als vehicles 
d'emergència x

Necessitat de respostatge x

RDS-TMC x  
 

Taula 6: Possibilitats de les potencialitats del WLAN 
Font: Elaboració pròpia 

 
En la taula 6 doncs, podem veure com algunes d’aquelles aplicacions que requereixen 
una connexió contínua queden descartades, pels motius abans exposats. Hi ha una sèrie 
de potencialitats que quedarien substancialment afectades per les mateixes raons que les 
anteriors, però que tot i això podrien ser ofertes sabent que el veritable rendiment de la 
funció es produiria a partir de futures millores en els dispositius. El fet que la 
informació no estigui en constant disposició tant per la xarxa com pels usuaris pot 
provocar desfasaments, així doncs els avisos podrien no produir-se en temps real, les 
limitacions de la velocitat per l’ISA no actuarien constantment, etc. Tanmateix, podrien 
funcionar amb les limitacions d’alguns punts d’ombra. Com que la detecció dels 
vehicles és l’únic que es pot assegurar amb un alt percentatge d’efectivitat, per exemple 
el ramp metering seria possible, ja que es coneixerien els fluxos, així com el punt 
d’entrada i sortida de la via, la qual cosa possibilita el cobrament directa a l’usuari d’una 
taxa.   
 
D’altra banda també es preveu un avenç en aquesta tecnologia molt ràpid. Les millores 
en les prestacions dels estàndards són constants i les possibilitats que aquestes millores 
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ofereixen són cada cop més amplies. Aquest fet fa pensar que tots els serveis 
anteriorment explicats seran aplicables en un futur pròxim. 
 
Aquestes consideracions ens porten a pensar en una implementació fragmentada del 
sistema. En una primera fase on s’utilitzarien estàndards i antenes amb les capacitats 
actuals, amb un centre de control i els detectors d’incidències corresponents. Aquesta 
primera fase ens donaria l’estructura base del sistema. En les fases posteriors es 
procediria a una substitució dels estàndards o antenes obsolets per aquelles que ens 
donessin millors prestacions. En el cas que fos possible també es podria optar per una 
reducció del nombre de dispositius sempre que la cobertura de la xarxa es mantingués. 
 
6-2 PRIMERA FASE D’IMPLENTACIÓ 
 
En aquesta primera fase es pretén donar una estructura i poder utilitzar algunes de les 
aplicacions, aquelles que són possibles tenint en compte la tecnologia actual. El sistema 
no permet una connexió continua però si permetria una comunicació a través de 
paquets. 
 

 
Figura 28: Arquitectura del sistema. 

Font: Testbed 
 
L’arquitectura del sistema es basa en tres nivells de dispositius. L’estructura és 
piramidal com es pot veure en la figura 28. I és la d’una prova pilot pel corredor 
Barcelona-Mataró. 
 
El primer estaria format pels processadors de bord o PDA’s que estan en els vehicles i 
els punts d’accessos sense cables utilitzant els estàndards IEEE 802.11 a/b/g. Són 
aquests darrers els que donen l’entrada a la xarxa als usuaris. 
 
El segon nivell té la funció de nexe entre els punts d’accessos i el troncal que els 
interconnecta a la xarxa. Aquest nivell agruparia punts d’accessos, la qual cosa és 
necessària, ja que hi haurà menys connexions al troncal que punts d’accessos per les 
terminals dels automòbils. Els enllaços en aquest nivell es produiran sense cables 
utilitzant estàndards IEEE 802.11a i 802.16, d’aquesta manera superem els possibles 
obstacles entre els esmentats punts d’accés i la connexió troncal. 
 

802.3 (ethernet)

Proveedor de ancho de banda

Proveedor red corredor

Usuarios

802.16 (wimax), 802.11a

802.11b,g (wifi), DSRC
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Finalment, en el tercer nivell ens trobem amb la xarxa que haurà de proporcionar una 
capacitat d’interconnexió elevada. Les connexions es produiran mitjançant estàndards 
802.3 (Ethernet). 
 
El sistema es completa amb la instal·lació de sensors i dispositius de detecció i un centre 
de control que s’encarregaria de gestionar les informacions provenint de la carretera i 
prendre les decisions corresponents. Aquest centre estaria connectat al troncal, i els 
sensors es connectarien també en el tercer nivell. 
 
6-2.1 COSTOS D’INVERSIÓ: INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS I COMPRA DE 
LES TERMINALS 
 
En els costos d’inversió s’ha tingut en compte tots els dispositius que són 
imprescindibles per a oferir aquest servei. S’ha dividit la inversió en dos anys, en els 
quals en el primer s’instal·la el gruix de l’estructura, i en el segon es completa el sistema 
amb la instal·lació dels sensors, per a obtenir una informació més precisa de l’estat de 
les carreteres. El sistema tindrà una fase de prova en la qual es comprovarà el bon 
funcionament dels estàndards, i de les seves possibilitats com a radars, estacions de 
comptatge, etc. No serà fins la instal·lació dels semàfors que l’aplicació ramp metering, 
i la resta actuaran normalment.  
  
La disposició dels estàndards serà la següent: dels de camp –Field– n’hi haurà un a cada 
entrada, a cada sortida i a cada punt intermig. Els del segon i tercer nivell es col·locaran 
de tal manera que  sigui possible l’estructura piramidal abans esmentada. Així doncs les 
connexions entre nivells han de ser fiables. 
 
No s’ha tingut en compte els cables que uneixen els accessos al troncal i connecten amb 
el centre de control per dues raons: en primer lloc s’hauria d’ubicar el centre control en 
el territori i en segon lloc s’haurien d’ubicar en conseqüència aquests accessos a la 
xarxa, la qual cosa respon a un aspecte més tècnic que no obeeix a l’objectiu d’estudi. 
Aquesta disposició es realitzarà de tal manera que afecti el mínim possible al 
pressupost. 
 
A l’hora de quantificar la inversió pel centre de control, hi ha una gran disparitat de 
costos: els materials de construcció, les dimensions de l’edifici, el mobiliari, personal, 
processadors, etc. Així doncs, només s’ha tingut en compte l’equip de 
telecomunicacions que rep tota la informació i el processador necessari per a 
transformar la informació rebuda en bases de dades, de forma que siguin visibles per 
pantalla. 
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unitats de mesura quantitat cost unitari (€) instal·lació (€) preu (€)

MR (backbone 
acces) u 24 1950,81 97,54 49160,61
Glue u 48 1950,81 97,54 98321,23
Field u 120 487,71 97,54 70230,47

u 24 1950,81 97,54 49160,61
u 1 41650,00 2380,00 44030,00

Sensors 
incidències 
metereològique
s u 15 797,30 2142,00 44089,50
Càmares u 10 582,41 97,54 6799,54
Semàfors u 30 1074,87 476,00 46526,03
Sensors 
d'aparcament u 0

u

IMD*%d'us
uaris amb 
connexió 250 0

Total1 310902,92
Total2 97415,07
TOTAL* 408317,99

PDA per l'usuari

Estàndards

Antenes
Centre de control*
Sensors/detectors

 
 

Taula 7: Quadre de costos d’inversió 
 Fon dels preus: TRAFFIC NET i Elèctrica industrial LO-AL, S.L 

 
Els sensors meteorològics que s’han escollit són les estacions meteorològiques amb el 
seu corresponent transformador. Ens donaran la informació de temperatura, pluja i vent. 
En un primer moment, donat l’elevat cost, es col·locaran 15. Però queda subjecta a 
noves necessitats. 
 
Els sensors d’aparcament no s’han comptabilitzat perquè quedarà a decisió de 
l’administració quines zones es podrà reservar places. Es tractarà de col·locar 
localitzadors d’IP dels processadors de bord o PDA’s. Es pot solucionar amb un 
estàndard de camp. 
 
Finalment, s’han multiplicat tots els costos per un factor 1,19 per tenir en compte el 
marge de benefici industrial. 
 
El resultat del Total1 correspon a la suma dels costos dels estàndards, antenes i centre 
control i el del Total2 a la suma de sensors.  
 
6-2.2 COSTOS DE MANTENIMENT I ÚS DELS DISPOSITIUS 
 
En aquest apartat s’ha tingut en compte un manteniment del sistema, que variarà durant 
els anys per la degradació dels dispositius pel seu ús. Aquest seguiment estarà dividit en 
dues tasques: un control informàtic des del centre de control i un control directe dels 
dispositius a peu de camp.  
 
El control que es realitza des del centre de control el farà un informàtic qualificat el sou 
del qual serà en un començament de 30000€ –sou dins l’estàndard d’ofertes del mercat 
laboral–. Com s’ha explicat en apartats anteriors, una manera de detectar errors pot ser 
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mitjançant el càlcul dels flux de vehicles, ja que es pot saber si algun dispositiu està 
fallant. 
 
Les revisions que realitzarà una grup de dues persones es produiran dues vegades per 
any en els primers 4 anys i quatre vegades per any en els darrers 4. Es tractarà de 
comprovar l’estat físic dels dispositius que s’utilitzen. 
 

Partida Nombre persones Sou/Cost* (€) Primers 4 anys darrers 4 anys
Informàtic 1 30000
Quadrilla 

manteniment 3 3000 2 revisions any 4 revisions any

TOTAL (€) 48000 66000  
 

Taula 8: Quadre costos manteniment 
Font: Elaboració pròpia 

 
6-2.3 AMORTITZACIÓ 
 
En el llibre de Ferruz, Luis (2000), es fixen el coeficient màxim d’amortització i el 
període màxim per a l’explotació d’autopistes, carreteres, ponts i túnels. Pel què fa a 
maquinària, instal·lacions de peatge i senyalització vertical es dóna un 12 per cent i un 
període de 18 anys com a màxim. 
 
Per aquests càlculs s’ha adoptat un període d’amortització de 8 anys i una taxa d’interès 
de 10% anual. 
 
Anys d'amortització 8 Anys
Tassa de interés (any x) 10 % anual

taula d'amortizacions
inicial (€) suma final (€) suma final/x anys(€) any

408317,99 40831,80 449149,79 56143,72 0
393006,06 39300,61 432306,67 61758,10 1
370548,57 37054,86 407603,43 67933,91 2
339669,53 33966,95 373636,48 74727,30 3
298909,18 29890,92 328800,10 82200,03 4
246600,08 24660,01 271260,08 90420,03 5
180840,06 18084,01 198924,06 99462,03 6

99462,03 9946,20 109408,23 109408,23 7
0,00 0,00 0,00 0,00 8

total inter. 181045,13
408317,99 181045,13 589363,12

AMORTIZACIÓ ANUAL
Per any 73670,4  
 

Taula 9: Quadre d’amortitzacions 
Fonts: Elaboració pròpia 

 
6-2.4 BENEFICIS 
 
Aquest és l’aspecte més complex a l’hora de valorar. Tenint en compte que fins ara 
només s’ha parlat de beneficis qualitatius pel que fa a la gestió del trànsit, és un pas 
hipotètic el que s’intenta realitzar en aquest apartat, convertint els beneficis qualitatius 
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en econòmics. A partir de les aplicacions que es podran realitzar, els beneficis 
conceptualment més clars són: reducció dels accidents, del temps de viatge, de vehicles, 
de les emissions de CO2 i del consum de carburants, i un augment de la velocitat de 
circulació. A partir d’altres estudis com per exemple els de l’ús de nous radars, o els de 
la implementació de ramp metering, o de l’ISA , s’han establert uns percentatge 
orientatius –com es pot veure en la cinquena columna de la taula 10–. 
 
IMD Veh.Km Consum 

unitari

Partida Percentatge* benefici 

quantificat

Conversió 
aproximada a 
€

6,7€/h
Reducció temps de 
viatge (min/veh) 6% 0,59 6530660,75

Reducció de vehicles 9% 24467,40

Reduccio d'accidents 20% 110,80

8,3l/100km

Reducció de consum 
carburants 
(l/100km.veh) 2-55% 0,02 1549561,98

197gr/100km
Reducció d'emissions 
(gr/km.veh) 4-30% 7,88 1064726,10
Augment de la 
velocitat mitja de 
circulació (km/h) 7% 3,96

TOTAL (€) 9144948,82

271860 2514705

 
 

Taula 10: Quadre de beneficis orientatius 
Font: elaboració pròpia 

 
Cal especificar que aquests beneficis s’han comptabilitzat a partir d’altres estudis i 
simulacions com són els de Hourdakis, John “et al” (2002), Lavinson, David “et al” 
(2004) i Cambridge systematics.INC (2001). A partir dels seus resultats s’han adoptat 
aquells valors que semblen més propers al cas en qüestió, en aquelles variables que s’ha 
deixat la forquilla de percentatges possibles, s’ha calculat la conversió amb el límit 
inferior. 
 
A partir dels percentatges establerts, s’ha tingut en compte una sèrie de variables per a 
realitzar els càlculs: IMD de les Rondes -271.860 vehicles/dia-, velocitat promig de 
circulació de les Rondes -56,5km/h-, la distància promig de recorregut s’ha suposat un 
quart  de la longitud total de la via -9,25km-, accidents registrats en 2003 en les Rondes 
-554 accidents-. Aquestes dades han estat extretes de l’ajuntament de Barcelona (2003). 
Els beneficis que s’exposen en la taula 10 s’han calculat com si el 100% dels usuaris de 
les Rondes portessin els dispositius necessaris per a l’ús de la xarxa, i estiguessin 
funcionant un any sencer. La metodologia per cada variable ha estat la següent: 
 
Reducció del temps de circulació: a partir de la longitud de trajecte promig i la velocitat 
promig de circulació s’ha calculat el temps promig de trajecte, aquest  s’ha multiplicat 
pel percentatge corresponent per obtenir el benefici quantificat. 
 
Reducció de vehicles: s’ha multiplicat la IMD pel percentatge de reducció corresponent. 
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Reducció d’accident: s’ha multiplicat el nombre d’accidents del 2003 pel percentatge de 
reducció corresponent. 
 
Reducció del consum de carburants: a partir de la longitud promig de trajecte, i un 
consum estàndard per quilòmetre s’ha calculat el consum promig dels vehicles 
circulants, el qual s’ha multiplicat pel percentatge de reducció corresponent. 
 
Reducció de les emissions de CO2: a partir de la longitud promig de trajecte, i unes 
emissions estàndards per quilòmetre circulat s’ha calculat les emissions promig dels 
vehicles circulants, les quals s’han multiplicat pel percentatge de reducció corresponent. 
 
Augment de la velocitat promig de circulació: a partir de la velocitat promig de 
circulació i el percentatge d’augment corresponent s’han calculat els quilòmetres/hora 
que s’augmentarien. 
 
Per realitzar l’estudi només s’han convertit a valors econòmics: reduccions de les 
emissions de CO2, reduccions del consum de carburants i reduccions del temps de 
viatge. Les altres s’ha considerat d’una banda que augmentaven encara més el marge 
d’error i de l’altra que ja quedaven englobades en aquestes. El cas dels accidents és 
diferent, el cost de cada accident és molt variable, entre 22000€ i 1,5 milions € en xifres 
estàndards segons INFRAS/IWW (2000), per tant s’ha decidit deixar-ho en termes 
qualitatius. 
 
S’ha d’especificar que els càlculs d’aquests beneficis són purament orientatius, i només 
reflexa la voluntat d’establir un valor i de conèixer els mecanismes de quantificació 
d’aquests tipus d’estudis. 
 
6-2.5 VAN I TIR 
 
Per calcular el VAN s’ha tingut en compte els fluxos de caixa de cada any i un tir 
constant del 3% per tenir en compte la disminució del valor de les inversions durant el 
pas dels anys. En la darrera columna de la Taula 11 s’ha calculat el TIR ideal per arribar 
a un VAN zero al final de l’exercici.  
 

ANY
INSTAL·LACIÓ 
DISPOSITIUS 

(€)

TERMINALS 
PELS 

USUARIS (€)

MANTENIMENT I 
ÚS 

DISPOSITIUS(€)

USUARIS 
AMB PDA

BENEFICIS 
(€) VAN(€) TIR

2006 310902,92 20389500,00 48000,00 0,30 2743484,646 -17480503,18
2007 97415,07 10194750,00 48000,00 0,45 4115226,969 -5867601,18
2008 6796500,00 48000,00 0,55 5029721,851 -1660779,09
2009 6796500,00 48000,00 0,65 5944216,733 -799890,02
2010 3398250,00 66000,00 0,70 6401464,174 2533666,75
2011 6796500,00 66000,00 0,80 7315959,056 379764,82
2012 3398250,00 66000,00 0,85 7773206,497 3503575,95
2013 3398250,00 66000,00 0,90 8230453,938 3762485,40

TOTAL 408317,99 61168500,00 456000,00 47553733,86 -15629280,55 -0,13

COSTOS

 
Taula 11: Quadre del VAN 

Font: Elaboració pròpia 
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S’ha realitzat un hipòtesis prèvia als càlculs sobre la compra de terminals, és evident 
que no tots els usuaris incorporaran la tecnologia WLAN en els seus hàbits de circulació 
des del primer moment, per tant s’ha decidit una progressió del percentatge d’usuaris 
que ja han comprat les terminals. Així doncs, en la taula 11, els beneficis així com els 
costos de terminals pels usuaris s’han calculat en funció d’aquesta progressió, d’aquesta 
manera només es comptabilitzen els beneficis de l’aplicació la WLAN. Si bé és cert que 
els altres usuaris indirectament se’n beneficiaran, ja que també gaudiran d’una 
circulació més fluida, el sistema és més eficaç quants més terminals hi ha en circulació. 
 
Com es pot veure en la taula 11, a partir de totes les hipòtesis fetes la tecnologia és 
deficitària. Tanmateix, aquesta conclusió té diversos matisos. En primer lloc, tant els 
costos d’instal·lació de dispositius com els de manteniment són petits en comparació 
amb el conjunt de despeses. Així doncs, es pot concloure que la tecnologia WLAN 
suposa un cost elevat als usuaris pel benefici que s’ha calculat. En segon lloc, en els 
beneficis no s’ha tingut en compte la incorporació d’una possible taxa, bé per l’ús de la 
tecnologia, bé per l’ús de la via, la qual cosa augmentaria el rendiment de la inversió de 
l’agent impulsor de la tecnologia WLAN. En tercer lloc, remarcar el fet que només 
s’han estudiat tres conceptes dels beneficis, i en poden haver més dels explicats. 
Finalment, en quart lloc, els beneficis que s’han calculat són difícilment comptables i 
molt variables. Amb això es vol dir que és difícil, per exemple, saber la disminució de 
CO2 només a causa de la circulació. A més, s’ha d’especificar que s’ha optat per la 
posició més conservadora a l’hora de calcular-los. Per aquestes raons que s’ha decidit 
fer un estudi de la sensibilitat del TIR i el VAN en funció de les variables que actuen en 
els beneficis. 
 
6-2.5.1 ANALISIS DE LA SENSIBILITAT DEL VAN I TIR 
 
El fet que aquestes mesures afectin a un gran nombre d’usuaris fa que tant el VAN com 
el TIR es vegin modificats en funció dels beneficis que els agents en treguin. Tanmateix 
cal dir que, aquestes millores són difícils d’aconseguir i que en aquest cas són purament 
orientatives i queden subjectes a futures investigacions. 
 

Sensibilitat del VAN en funció de les variables d'estudi

-20000000,00

-15000000,00

-10000000,00

-5000000,00

0,00

5000000,00

10000000,00
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temps viatge vs VAN
reducció consum carburants vs VAN
reducció emissions CO2 vs VAN

 
 

Figura 29: Gràfic de la sensibilitat del VAN en funció de les variables d’estudi 
Font: Elaboració personal 
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En la figura 29 es pot veure com el VAN és més sensible a la reducció del temps de 
trajecte que no a les altres variables. El fet de ser la variable amb la pendent vertical fa 
que sigui la que més variació provoca al VAN. A més aquest benefici repercuteix 
directament sobre els usuaris, els quals com s’ha explicat anteriorment, en conjunt són 
els que han de realitzar la inversió més important. Per tant aquest ha de ser l’objectiu 
principal en quan a buscar un rendiment a la inversió feta.  
 
D’altra banda, cal especificar que totes les variables estan relacionades d’alguna manera 
o altra, i canvis en una d’elles provoquen modificacions en les altres. Per la qual cosa, 
es podrien preveure més beneficis, tenint en compte que la reducció del temps de 
trajecte podria suposar una reducció de consum de carburant, i a la vegada una reducció 
d’emissions de CO2.  
 
6-3 FUTUR DE LA TECNOLOGIA Wi-Fi 
 
Els dispositius implicats en aquesta tecnologia estan sotmesos a un procés d’evolució 
constant. Aquest està motivat d’una banda per la societat que demanda noves 
prestacions i facilitats en la seva vida rutinària i de l’altra per les empreses àvides de 
captar nous compradors ofereixen nous producte que acabin sent indispensables en les 
vides de les persones. 
 
En resposta a aquesta demanda creixent i la voluntat de les empreses constructores 
d’aquests dispositius de millorar-los, s’ha creat dues vies d’investigació per mitigar les 
restriccions que els estàndards tenen actualment. Una primera via seria l’evolució més 
directa dirigida a oferir més ample de banda als usuaris i més mobilitat a les terminals 
que usen, tant pel que fa a una major cobertura com a un moviment constant mantenint 
una connexió contínua. 
 
La segona via està dirigida a una compenetració amb una altra tecnologia Wireless com 
és la tecnologia mòbil. En aquest cas, s’està intentant arribar a una interoperabilitat 
entre ambdues xarxes agafant de cada una d’elles les qualitats que li manquen a l’altra. 
Així doncs la telefonia mòbil aportaria la seva amplia cobertura i la mobilitat que té 
l’usuari amb la seva terminal estant ja connectat. La tecnologia Wi-Fi oferiria una ample 
de banda generós per a poder ampliar les aplicacions que els usuaris puguin realitzar 
estant tots connectats a la vegada. D’aquesta manera en ambients poc urbans hi hauria 
un domini de xarxes de telefonia mentre que en nuclis urbans o també anomenats HOT 
SPOTS serien les xarxes WLAN les més presents. 
 




