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1. Elecció del sistema de localització de vehicles 

Dins del projecte que es porta a terme a Hormipresa existeixen dos blocs ben 

diferenciats. El primer, anomenat control de la producció, té com a objectiu realitzar el 

seguiment i la traçabilitat de totes la peces durant la totalitat del procés productiu. El segon, 

anomenat control de l’emmagatzematge es dedica a proporcionar informació instantània 

sobre la ubicació exacta d’una peça determinada dins de qualsevol punt del magatzem. 

És en aquest segon bloc, on neix la necessitat d’implementar un sistema de localització 

per tal de poder determinar en quina ubicació es dipositen les peces. Aquest sistema haurà 

d’ésser capaç de localitzar els element mòbils, ja siguin carretons elevadors o movilifts, 

amb una precisió suficient com per a que no es confonguin les zones delimitades dins del 

magatzem exterior. A l’Annex G, plànol G – 03: Zones d’emmagatzematge, es poden 

consultar les dimensions d’aquestes zones. Es considerarà un sistema suficientment vàlid 

aquell que doni la posició amb una precisió no superior als 2 metres en tots els casos. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les condicions d’entorn de la fàbrica, i en concret 

de les zones exteriors,  són bastant desfavorables. Per aquest motiu s’haurà de buscar un 

sistema de localització per a exteriors bastant robust que sigui capaç de suportar no només 

les inclemències climatològiques de la zona, sinó també cops i el tracte brusc derivat del 

transport de les bigues i parets.  

 

1.1. Introducció 

L’objectiu principal d’aquest capítol és el d’avaluar els diferents sistemes de 

posicionament per tal d’escollir-ne el que millor s’adapti a les necessitats de localització dels 

carretons elevadors i movilifts als magatzems d’Hormipresa. 

Per tal de dur a terme aquest objectiu és procedirà a la definició dels diferents mètodes 

existents, a la revisió de les tecnologies de localització disponibles a l’actualitat, així com a 

la descripció  d’algunes de les solucions comercials ofertades avui dia. 

Finalment, es realitzarà una comparativa entre els sistemes descrits fent un anàlisi 

d’alternatives econòmiques entre aquells que siguin compatibles tecnològicament amb les 

especificacions requerides pel sistema. 

 



Pàg. 6  Annex C – Anàlisi d’alternatives 

 

1.2. Definició d’un sistema de localització 

La localització es defineix com el procés a través del qual s’estima la posició d’un mòbil 

dins del seu mapa d’entorn. Un sistema de seguiment i localització consisteix bàsicament 

en la combinació de les tecnologies de posicionament, per a la localització geogràfica de 

les unitats mòbils, un medi de comunicació per a transmetre i rebre la informació entre les 

unitats mòbils i el centre de control, i finalment un software amb capacitat de processament 

de la cartografia. 

Els serveis de localització imposen requisits de precisió molt dispars en funció dels 

seus objectius. Existeixen aplicacions que admeten un error de desenes de metres, i unes 

altres per a les que és necessari conèixer la ubicació de l’element a buscar al centímetre.  A 

més existeixen aplicacions en les que es necessita una resposta en temps real i un sistema 

de comunicació entre els mateixos dispositius que han de localitzar.   

A l’hora d’escollir entre les diferents opcions disponibles per a la localització, és 

necessari considerar quines característiques tècniques ha de satisfer el sistema. La 

disponibilitat, la precisió, el cost i la dificultat d’implementació són paràmetres que s’han de 

valorar prèviament abans de decidir-se per una o altra opció.  

• La disponibilitat: és la probabilitat de que el sistema, davant una petició de 

localització, aconsegueixi un senyal suficientment clar com per a acomplir els seus 

objectius.  

• La precisió: en termes probabilístics, sol definir-se com el valor que indica quan el 

90% de les etiquetes o dispositius són localitzats amb un error menor que la precisió 

nominal del sistema. Els requisits de precisió poden variar significativament (de pocs 

centímetres a varis metres) en funció de l’aplicació que es tracti d’implementar. 

• La latència: és el temps que passa des de que una etiqueta o dispositiu es mou a la 

realitat fins que el sistema s’adona d’aquest moviment i el representa a la interfície 

implementada per l’aplicació. 

• La resposta en temps real: és la mida del temps mínim que ha de passar entre que 

s’efectua una lectura de la posició i la següent. Segons augmenta la precisió, també 

ho fa la necessitat d’elevar la freqüència d’actualització. Degut a que amb l’augment 

 de la taxa de mostreig el consum sol incrementar-se, el més adequat seria disposar 

de la possibilitat d’adaptar la freqüència d’interrogació del dispositiu a les necessitats 

de l’aplicació dinàmicament.  
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• La capacitat de comunicació: la comunicació entre dispositiu i sistema de localització 

pot ser unidimensional o bidireccional. En ocasions, l’etiqueta haurà d’ésser capaç 

d’enviar informació al sistema, i aquest haurà d’emetre en recerca d’un dispositiu 

determinat. 

• El temps d’autonomia: l’interval de recàrrega és el temps que triga una etiqueta o 

dispositiu totalment carregat en descarregar-se. Un interval de recàrrega gran és 

necessari per a la gran majoria d’aplicacions. 

També les dimensions i la forma de la bateria de les etiquetes o dispositius són 

requisits dependents del tipus d’aplicació. 

Uns altres aspectes rellevants en aquest tipus de sistemes són la modularitat del 

servei, la capacitat del sistema de localitzar diferents tipus d’etiquetes o dispositius 

inal·làmbrics (fet que afavoreix la no dependència d’un únic proveïdor), així com la 

escalabilitat i adaptabilitat del sistema a possibles canvis estructurals. 

A més, factors econòmics com el cost del hardware (servidors, dispositius, antenes...), 

els costos d’infrastructura i els costos directes i indirectes d’instal·lació i manteniment també 

poden determinar la inclinació cap a una o altra solució tecnològica.  

Una de les característiques que haurà d’acomplir el sistema és que la comunicació de 

les dades de localització sigui instantània i, per tant, que es requereixi d’un sistema de 

localització en temps real (Real Time Location System, RTLS) que permeti desenvolupar 

aplicacions de seguiment per controlar la posició dels dispositius mòbils. 

 

1.3. Mètodes de localització 

Tot i que no és el mateix determinar la posició d’un vaixell en alta mar que trobar un 

article dins d’un magatzem, les tecnologies que s’empren per posicionar un terminal o 

dispositiu utilitzen mètodes comuns de localització. 

 En general, els mètodes de localització existents es basen en els conceptes 

d’identificació per cel·la, angle d’arribada, potència de senyal rebuda i temps de propagació. 

A més, aquests mètodes són combinables entre sí, donant lloc a tècniques híbrides que 

milloren la precisió o disminueixen els requeriments d’infrastructura. 
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1.3.1. Mètode d’identificació per cel·la 

En el mètode de localització per cel·la (Cell Global Identity, Cell Identification), la 

posició s’obté directament en funció de la identitat de la cel·la o punt d’accés que dóna 

cobertura a l’àrea en la que es troba el terminal mòbil. És el mètode més immediat ja que 

es troba disponible sense realitzar cap inversió ni modificació a la xarxa o terminal. La 

precisió d’aquest mètode depèn del radi de la cel·la; pot variar des d’alguns pocs metres 

fins a varis quilòmetres. 

La identificació per cel·la és el sistema més utilitzat pels operadors de telefonia mòbil 

GSM, ja que és suficient per oferir a l’usuari certs tipus de serveis en entorns urbans.   

 

1.3.2. Mètode d’angle d’arribada 

El mètode d’angle d’arribada (Angle of Arrival, AOA o Direction of Arrival, DOA) utilitza 

arrays d’antenes (matriu d’antenes) situades a l’estació base per tal de determinar l’angle 

del senyal incident. Si un terminal que transmet un senyal està dins la línia de visibilitat 

directa (LOS, Line Of Sight), l’antena multiarray pot determinar de quina direcció ve el 

senyal. Aquest mètode es basa en trobar l’angle que ofereix el màxim de potència rebuda 

per un receptor. Exigeix modificacions de hardware i software per poder realitzar 

escombrats angulars. 

Per tal de conèixer la posició del terminal és necessària almenys una segona estimació 

procedent d’una altra estació base amb la mateixa tecnologia que la primera. La segona 

estació base localitzarà l’element mòbil i compararà les dades amb les de la primera estació 

per després calcular la posició de l’usuari mitjançant trigonometria. A la Figura 1.1 es 

mostra el funcionament d’un sistema de localització per angle d’arribada. 

 

 

Figura 1.1 Sistema de localització per angle d’arribada 
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La precisió d’aquest sistema ve donada en part per l’invers de l’amplada del diagrama 

de radicació de l’array d’antenes del receptor. A més, els sistemes AOA són dissenyats 

tenint en compte senyals multitrajecte, aquells que són conseqüència d’una reflexió, i que 

per tant, arriben a l’antena amb un angle erroni. 

Els inconvenients que presenta aquest mètode és que degut a les peculiaritats del 

diagrama de radiació de l’antena i a les possibles zones d’ombra es pot complicar el procés 

de mesura. Per una altra banda, la instal·lació i alineació de les antenes en array és un 

procés complicat i costós. A més, si les antenes pateixen una lleu modificació en la seva 

orientació deguda al vent o a les tempestes es poden produir errors considerables en 

l’estimació de la posició. 

 

1.3.3. Mètode basat en la potència de senyal rebuda  

Aquest mètode (Received Signal Strength, RSS) es basa en la pèrdua de potència que 

el senyal pateix degut al medi de propagació (en el cas de l’espai lliure, la potència del 

senyal disminueix segons el quadrat de la distància al punt d’emissió). En la seva versió 

més senzilla, el mètode utilitza una mesura (Received Signal Strength Indicator, RSSI), que 

recull la potència procedent de l’element mòbil que es desitja localitzar a l’estació receptora 

(BTS, punt d’accés...).  

Mitjançant la mesura de la potència rebuda en una única estació només s’aconsegueix 

una estimació de la distància a la qual es pot trobar el dispositiu. Per tal de calcular la 

posició és necessari realitzar el mateix procés amb tres estacions, amb la finalitat de 

realitzar operacions a partir de les dades obtingudes. La localització mitjançant RSSI pot 

dur-se a terme mitjançant diverses maneres. 

 

Vector de potència 

La informació del senyal de les diferents estacions receptores que es recull durant una 

fase prèvia d’entrenament dels dispositius s’emmagatzema en una base de dades (vector 

on cada cel·la conté la potència que arriba a l’usuari des de cadascuna de les estacions. 

Aquest mètode es compon de tres fases. A la primera fase s’ha de conèixer la 

informació de les estacions. A la segona, la fase d’entrenament, es construeix la base de 

dades amb el dispositiu, de forma que es guarden les potències de cada estació per a cada 

posició del mapa. A la tercera fase, la fase d’estimació, s’obté per a cada localització un 

vector amb els nivells de potència rebuda de cadascuna de les estacions receptores. 

Aquest vector es compara amb la base de dades per tal d’obtenir la posició estimada com 

aquella en la que els nivells de senyal són els més propers o semblants. 
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Triangulació de potència 

La triangulació circular consisteix a determinar la posició d’un objecte a partir de la 

intersecció d’almenys tres circumferències centrades en cada posició fixa coneguda (en 

aquest cas, estacions o punts d’accés), el radi de la qual ha de guardar relació amb el 

paràmetre mesurat (en aquest cas, potència rebuda). 

La triangulació es basa en les següents fases:  

• Amb les potències de tres estacions que arriben a l’element mòbil es crea un 

sistema d’equacions, que representa tres cercles. 

• Es resol el sistema d’equacions per a obtenir un conjunt de punts, anomenats 

punts de triangulació. 

• Cada punt de triangulació es considera el vèrtex d’un triangle. 

• Es formen tots els triangles possibles i es calculen les seves àrees per tal de 

comparar-les. 

• El centre del triangle amb l’àrea més petita es pren com a estimació de la 

ubicació de l’usuari. 

La precisió de la triangulació està lligada a la precisió de cadascuna de les mesures 

realitzades. Aquestes mesures poden estar distorsionades degut a l’orientació de les 

antenes, al multitrajecte i a l’atenuació per presència d’obstacles (parets, bigues, 

mobles...).A més, com més allunyat està l’objecte que es desitja localitzar, més gran sol ser 

l’error que es comet en efectuar la mesura de potència. 

 

1.3.4. Mètodes basats en temps 

Existeixen diversos mètodes de localització basats en càlculs sobre paràmetres de 

temps. Aquests mètodes s’utilitzen sobre tot en xarxes de telefonia mòbil o de 

posicionament via satèl·lit (GPS), degut a les majors àrees de cobertura i distàncies amb 

les que treballen. De totes maneres els conceptes són totalment traslladables a l’àmbit de 

les xarxes locals inal·làmbriques en les que és relativament freqüent dur a terme la 

localització utilitzant, per exemple TOA (Time of Arrival) o TDOA (Time Difference of 

Arrival). 
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Mètode basat en el temps d’arribada 

La tècnica basada en el temps d’arribada (Time of Arrival, TOA) utilitza la mesura del 

temps d’arribada d’un senyal transmès per un terminal mòbil a diferents estacions fixes o 

viceversa. Aquest càlcul es basa en el temps de propagació de l’ona electromagnètica 

entre dos punts. La distància entre aquests dos punts es mesura mitjançant la multiplicació 

del temps de vol del senyal emès per la seva velocitat de propagació. 

La precisió d’aquest mètode ve donada per la inversa del màxim error del rellotge del 

sistema ja que, per a que la mesura del temps de vol de l’ona electromagnètica sigui 

correcta, el rellotge de l’emissor ha d’estar sincronitzat amb el rellotge del receptor. 

D’aquesta manera s’obté la distància existent entre l’element mòbil i un fix. Per tal de 

poder calcular la posició de l’element mòbil és necessari efectuar mesures del temps 

respecte tres estacions fixes.  Posteriorment, aquestes mesures es transmeten a un centre 

de localització o similar, en el que coneguts els temps de vol dels senyals es porta a terme 

un procés de triangulació circular (amb centre a les estacions fixes es tracen 

circumferències que idealment intersequen en el punt de localització). A la Figura 1.2 es 

mostra el sistema de localització basat en el temps d’arribada. 

 

Figura 1.2 Sistema de localització basat en el temps d’arribada, TOA 

 

El servidor de localització també corregeix possibles errors utilitzant mètodes 

matemàtics (com els dels mínims quadrats). Aquests errors poden ser deguts al temps de 

processat en el terminal, el qual depèn del fabricant i també de la situació de càrrega del 

dispositiu en un moment determinat. Una altra desavantatge que presenta aquesta tècnica 

és que l’absència de visibilitat directa entre el terminal i l’estació  base pot causar un error 

que desemboqui en una falsa estimació.  
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Mètode basat en la diferència del temps d’arribada 

La tècnica basada en la diferència en el temps d’arribada (Time Difference of Arrival, 

TDOA) empra la diferència entre els  temps d’arribada procedent del terminal mòbil a 

diferents parells d’estacions fixes per calcular la posició (o el temps d’arribada del senyal 

emès per les estacions fixes al dispositiu mòbil, en el cas que la localització sigui assistida 

pel terminal). Degut a que la corba, els punts de la qual satisfan la condició de que la seva 

distància a dues referències és una constant, és una hipèrbola, si es calcula aquesta 

correlació per diversos parells d’estacions, la intersecció de les hipèrboles resultants 

mostren el punt on es troba el terminal mòbil (triangulació circular). 

Al igual que en TOA, la sincronització entre estacions és molt important, degut a que la 

falta de sincronia es tradueix en errors de precisió. El principal avantatge d’aquesta tècnica 

és que pot funcionar fins i tot sense senyal de visió directa, ja que la diferència de temps 

cancel·la possibles errors per reflexions.  

 

1.4. Localització mitjançant xarxes inal·làmbriques  

En aquest apartat es revisaran les prestacions que presenten les xarxes 

inal·làmbriques dins el camp de la localització. Es repassaran les tecnologies Bluetooth, 

WiFi i UWB (Ultrawideband) i s’exposaran algunes solucions comercials disponibles en 

l’actualitat. 

 

1.4.1. Bluetooth 

Encara que Bluetooth no va ser concebuda com una tecnologia de localització, gràcies 

als seus protocols és possible implementar un sistema per calcular amb diferent precisió la 

posició d’un dispositiu o etiqueta.  

Bluetooth és una tecnologia dissenyada per oferir connectivitat a xarxes personals 

mitjançant un dispositiu mòbil de manera econòmica. Permet connectar múltiples aparells 

que disposin de la tecnologia Bluetooth: ordinadors portàtils, PDAs, telèfons mòbils...i 

ofereix una connexió a una LAN o WAN a través d’un punt d’accés.  

Aquesta tecnologia opera en un rang de freqüències obert a 2,4 GHz. El radi d’acció és 

de 10 m, ampliable fins a 100 metres mitjançant l’ús de repetidors. A més, degut a la seva 

concepció de tecnologia mòbil i econòmica, té un consum d’energia relativament baix. 
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Avui dia, per a xarxes inal·làmbriques s’ofereixen tecnologies en general basades en 

els estàndards IEEE 802.11 creats per l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics, que 

proporcionen un major ample de banda i radi de connectivitat que Bluetooth. En principi, el 

propòsit d’ambdues tecnologies és diferent, Bluetooth està concebuda com medi de 

comunicació en aparells amb restriccions de potència i dimensions, i les tecnologies 802.11 

permeten la configuració de xarxes sense cables amb majors taxes de transferència i 

suport per a un major número de connexions. El gran avantatge que presenta Bluetooth és 

l’existència al mercat de nombrosos dispositius que tenen integrada aquesta tecnologia. 

Per tant, haurà de coexistir amb la WiFi i complementar-se amb ella. 

Una possibilitat per tal de localitzar dispositius mitjançant la tecnologia Bluetooth és 

instal·lar un punt d’accés a cada zona de l’àrea a cobrir, per tal de dur a terme una 

identificació per cel·la convencional. 

Un segon mètode pot ser localitzar en dos dimensions. Els punts d’accés es col·loquen 

més distanciats els uns dels altres, normalment cada 10 ó 15 metres. Per a cada etiqueta,  

utilitzant el mètode de potència de senyal rebut (RSSI), es mesura la distància a diferents 

punts d’accés  i posteriorment es triangula. 

En moltes ocasions, Bluetooth es combina amb altres tecnologies (com la d’infrarojos) 

per tal de millorar la precisió de la localització, i també per evitar possibles errors deguts a 

oclusions o pèrdues de senyal. 

A l’actualitat, existeixen diverses empreses que comercialitzen o desenvolupen 

solucions d’identificació basades en Bluetooth: Tadlys, Bluelon, Bluegiga, Blueposition...Les 

aplicacions van dirigides a proveir localització, gestionar alarmes o gravar rutes. Existeixen 

projectes que lliguen la localització a l’oferta de serveis comercials mòbils o de publicitat en 

 entorns de grans magatzems. 

Tadlys posseeix la solució TOPAZTM per a la localització, basada en Bluetooth i 

millorada amb infrarojos. La precisió d’aquest sistema (en el 85 % dels casos) és d’entre 2 i 

3 metres. La latència es troba entre els 15 i els 30 segons i el temps de recàrrega de 

l’etiqueta, en el pitjor dels casos, és d’una vegada a la setmana. El tipus de dispositius que 

el sistema és capaç de localitzar són: etiquetes Tadlys, etiquetes Bluetooth d’altres 

marques i dispositius amb Bluetooth integrat. La capacitat de localització és de fins a 10 

dispositius simultàniament. 

Sobre aquest sistema ofereixen diferents aplicacions, una de les quals és la localització 

de pacients en entorns hospitalaris. El sistema consisteix en unes etiquetes que porten els 

pacients, en unes antenes col·locades al sostre  i en un servidor de posicions. El sistema és 

capaç de localitzar al pacient i de llençar alarmes si aquest s’aproxima a zones no 

autoritzades, si desapareix o si sofreix un contratemps.  
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1.4.2. WiFi 

Avui dia les tecnologies per xarxa d’àrea local (LAN) inal·làmbrica estan experimentant 

un boom d’implantació. Nombrosos proveïdors de xarxes wireless estan instal·lant els seus 

sistemes en edificis públics (universitats, aeroports, estacions de tren, hospitals...), en 

edificis comercials (cafès, restaurants, centres comercials...) fins i tot en  cases de 

particulars, llocs on es considera pot resultar rentable una oferta d’accés a Internet d’alta 

velocitat. Aquestes noves infrastructures també poden realitzar la localització de dispositius 

mòbils, pel que les aplicacions basades en la posició per a entorns d’àrea local resulten 

viables. 

Les xarxes inal·làmbriques d’àrea local cobreixen zones de fins a 75 m a l’interior 

d’edificis i de 300 m a l’exterior, ampliable a diversos quilòmetres.  Els sistemes de 

localització WiFi empren la infrastructura de xarxa 802.11b/g per a determinar la posició 

dels dispositius sense necessitat d’emprar hardware addicional. Aquesta característica els 

converteix en sistemes idonis per a treballar en entorns interiors on tècniques tradicionals, 

com el Sistema de Posicionament Global GPS (Global Positioning System), no són útils. 

La tecnologia WiFi utilitza un equipament senzill: 

• Pot localitzar elements amb capacitat de connexió wireless o client WiFi: 

portàtils, PDA’s, Tablet, càmeres ...). En cas de que l’element mòbil no 

disposés de connexió inal·làmbrica existeixen targetes o etiquetes WiFi que 

s’adhereixen als dispositius i permeten obtenir la seva ubicació.  

• Una estació base o punt d’accés (AP) que dóna servei als clients, gestionant 

els paquets d’informació llençats per unes altres estacions inal·làmbriques i 

fent-los arribar al seu destí. 

La localització mitjançant xarxes inal·làmbriques pot dur-se a terme mitjançant diferents 

maneres. La més senzilla és la basada únicament en el punt d’accés més proper al terminal 

(mètode de localització per cel·la). Aquest mètode no és precís en la localització 3D: per 

exemple, pot confondre la planta de l’edifici, ja que és fàcil que l’antena més propera a un 

usuari ubicat en una determinada planta sigui la mateixa que la corresponent a un usuari 

situat en una planta superior, si la posició sobre el pis és similar. Per una altra part el senyal 

és vulnerable degut a les interferències, el que pot afectar, a més de a la precisió, a la 

seguretat de la comunicació. 

Siemens posseeix un sistema que denomina de posicionament cel·lular neuronal 

(Neural Cellular Positioning System, NCPS). Cada dispositiu mòbil WLAN mesura 

regularment la potència rebuda des del seu punt d’accés, i inicia el traspàs a un altre quan 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 15 

 

aquesta cau per sota d’un llindar determinat. En el procés, el terminal mòbil transmet al 

sistema de posicionament el nivell de potència rebut amb l’identificador del punt d’accés. El 

problema és la distribució irregular del camp, fet que s’intenta resoldre mitjançant mètodes 

d’aprenentatge de xarxes neuronals. Aquests mètodes es basen en l’emmagatzematge de 

la distribució de potència creada a partir de mesures de potència rebuda des de posicions 

conegudes. La precisió que s’aconsegueix amb aquest sistema és de 5 a 15 metres, i la 

taxa d’actualització, de 2 a 5 segons. 

Un altre mètode per estimar la posició dels elements mòbils, és el basat en la mesura 

del nivell de potència rebut des de cadascun dels punts d’accés AP (Access points) que 

formen l’estructura de la xarxa WLAN. Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, aquesta 

mesura és funció de la distància i dels obstacles que hi hagin entre els APs i l’element 

mòbil. 

Un factor que s’ha de tenir en compte a l’hora de realitzar la localització mitjançant 

aquest mètode és que s’han de duplicar o fins i tot triplicar el número de punts d’accés 

mínim  del sistema, ja que cada punt dins la zona a localitzar necessita rebre cobertura de 

tres punts d’accés diferents per tal de poder realitzar la triangulació. 

Avui dia, existeixen diverses solucions tecnològiques comercialitzades. A continuació 

es comentaran les que tenen més rellevància en el mercat.   

Una implementació del sistema de potència del senyal rebut és la realitzada per 

Ekahau que ofereix un sistema d’ubicació en temps real (RTLS) basat en LAN 

inal·làmbrica.  

Aquesta companyia comercialitza un motor de posicionament basat en 

l’emmagatzematge de mesures de potència de senyal en diferents punts d’accés del recinte 

cobert. La tècnica coneguda com WiFi mapping, ofereix, segons el fabricant, una precisió 

de fins a un metre i un màxim de 5 m , si processa mesures de quatre o més punts d’accés 

WiFi. A més, aquest sistema és sensible als canvis d’altura, és a dir, reconeix fàcilment la 

planta de l’edifici en el que es troba l’usuari.  

La solució Ekahau RTLS es basa, en la seva totalitat, en software i és compatible amb 

tots els access points WiFi estàndards existents a les instal·lacions. El sistema és capaç de 

rastrejar i detectar qualsevol aparell amb adaptador LAN inal·làmbric (com ordinadors 

portàtils, PDA’s, tablets...) i tags WiFi. Es crea un mapa de força del senyal dels punts 

d’accés de la WLAN utilitzant un indicador de potència del senyal rebut (RSSI), es rastreja 

els terminals WiFi i es representa gràficament la seva ubicació en un PC.  
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El motor de posicionament treballa en dues fases: entrenament i estimació. Durant la 

primera, es construeix el mapa de ràdio i, durant la segona, s’obté un vector amb els nivells 

de cadascun dels APs i es compara amb el mapa de ràdio per obtenir la posició estimada.  

El procés d’entrenament del motor Ekahau es divideix en els següents punts: 

• Creació d’un model de posicionament: consisteix en dibuixar sobre un plànol de 

l’àrea a cobrir els punts on s’han de prendre mesures. Existeix una eina de suport 

que facilita la realització d’aquesta fase.  

• Calibratge del model de posicionament: es tracta de recórrer l’àrea escollida 

gravant mostres de la potència del senyal en cada punt marcat en l’apartat 

anterior. No es necessita informació sobre la localització dels punts d’accés.  

• Començament del seguiment de dispositius: mitjançant un gestor que ofereix la 

mateixa companyia es procedeix a controlar la posició de dispositius mòbils. 

• Anàlisi de la precisió: és possible gravar algunes dades més de prova i analitzar 

visualment els vectors d’error de posició i les estadístiques per tal de trobar àrees 

on es necessitin punts addicionals d’accés o més mostres de calibratge. 

La informació del senyal dels punts d’accés que es recull durant la fase d’entrenament 

dels dispositius s’emmagatzema a una base de dades (vector on cada cel·la conté la 

potència que arriba a l’usuari des de cada punt d’accés a la seva posició. 

En la fase d’estimació, per a cada punt de la localització s’obté un vector amb els 

nivells de potència rebuts en cadascun dels punts d’accés i es compara amb la base de 

dades creada durant la fase d’entrenament per poder determinar la posició de l’usuari. 

Els elements que composen el sistema són: 

• EPE (Ekahau Positioning Engine): és el software d’Ekahau que s’utilitza com 

Centre de Control i és el que s’encarrega de fer de plataforma de localització, és 

a dir, des d’on es calcula i controla la posició de tots els dispositius clients 

d’Ekahau. 

• Els Punts d’Accés a l’àrea de localització: permeten enviar la informació de la 

xarxa  fins als clients. En aquest sistema hi ha una condició per a poder realitzar 

la localització; com a mínim tres dels punts d’accés han de ser de la xarxa. 

• Ekahau Client: software que s’ha d’instal·lar en el dispositiu del client (PDA, Tag, 

portàtil...), dotat d’una targeta interfície de xarxa que inclogui un transceptor ràdio 

i una antena, per a poder ésser localitzat.    
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Les solucions d’Ekahau estan dirigides a mercats com el de la sanitat, a on permet 

realitzar seguiments en temps real de pacients, personal sanitari i actius; la cadena de 

distribució (carretons elevadors, personal i inventari); processos industrials (seguiment 

tècnic i de consultoria); la fabricació en cadena (seguiment de cada pas) i molts més. 

L’empresa AeroScout també disposa d’un sistema de localització capaç de posicionar 

dispositius IEEE 802.11b/g. De la mateixa manera que Ekahau, ofereix les seves pròpies 

etiquetes WiFi, però al contrari que el sistema anterior, requereix d’infrastructura WiFi 

propietària (punts de localització). El sistema utilitza principalment TDOA per a posicionar 

les etiquetes i dispositius, encara que es recolza també en altres mesures. 

A continuació, a la Taula 1.1, es mostra una comparativa d’algunes especificacions del 

sistema comercialitzat per Ekahau i per AeroScout.  

 

 Ekahau AeroScout 

Precisió 1 – 5 m 2 – 6 m  

Latència Alguns segons en funció de la precisió 

Resposta en temps real 200 dispositius/segon 300 dispositius/segon  

Dimensions etiqueta 65 x 65 x 27 mm 62 x 40 x 17 mm 

Duració màxima bateria  5 anys (transmissió 
cada 4 h) 

4 anys(transmissió 
cada 5 min) 

Interiors: 30 m Interiors: 80 m 
Cobertura  

Exteriors: 150 m Exteriors: 200 m 

Preu de l’etiqueta WiFi 55 – 90 €  85 € 

Taula 1.1 Comparativa entre els sistemes de localització d’Ekahau i AeroScout 

Hitachi també ha desenvolupat un sistema de localització basat en l’estàndard 

802.11b, que permet determinar amb un marge d’error de entre 1 i 3 m la posició d’un 

element mòbil dins d’un àrea reduïda. El sistema, anomenat AirLocation estableix la 

localització del dispositiu WiFi a partir del càlcul del temps que triguen en rebre dita ona els 

diferents servidors. Els punts d’accés més propers triangulen el senyal i, mitjançant la 

mesura de temps de resposta, ens diuen la posició exacta.         

 

1.4.3. Ultrawideband (UWB) 

Ultrawideband (UWB) és una tecnologia que va aparèixer durant la dècada de 1960, i 

el nom de la qual va ser encunyat pel Departament de Defensa dels Estats Units el 1989. 

Va ser desenvolupada per radar, localització i aplicacions de comunicacions. El seu 

principal atractiu residia en que la capacitat  d’operar en condicions desfavorables de 

relació senyal a soroll, evitava que les comunicacions segures poguessin ser interceptades. 
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Amb aquesta tecnologia és possible transferir dades a velocitats de centenars de 

megabits per segon. A més, el senyal és relativament immune a l’efecte multitrajecte. Per 

aquests motius, i perquè es tracta d’un sistema de baixa complexitat i cost reduït, resulta 

especialment adequat per a aplicacions mòbils.  

Degut a les seves característiques, UWB permet localitzar els terminals mòbils amb un 

error insignificant. La tecnologia 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 precisió de centímetres.  

La distància al mòbil es calcula mesurant el retard d’un pols des de que és emès pel 

transmissor fins que arriba al receptor. Posteriorment, utilitzant triangulació (típicament TOA 

o TDOA) es determina amb gran exactitud la posició del terminal.  

El gran desavantatge en l’ús d’aquesta tecnologia radica en el fet que l’IEEE (Institut 

d’Enginyers Elèctrics i Electrònics) ha decidit dissoldre el grup de treball destinat a ratificar 

una especificació UWB, el denominat 802.15.3a. El procés de definició de l’estàndard es va 

complicar degut als interessos enfrontats dels dos grups que treballen amb aquesta 

tecnologia. Per una banda, es trobava l’aliança liderada per Intel (Multiband OFDM Alliance) 

i per l’altra Motorola. Aquest fet implica que no s’arribarà mai a consolidar un únic estàndard 

de la tecnologia, sinó que els fabricants posaran al mercat productes amb especificacions 

propietàries. El principal problema és que d’aquesta manera no es garanteix la 

interoperabilitat entre els productes de fabricants diferents.   

Com exemples comercials, dues de les empreses que proporcionen serveis de 

localització basats en UWB són Parco PAL i Ubisense. Parco PAL ofereix en l’actualitat un 

sistema UWB de localització en temps real (RTLS), específic per a seguiment d’objectes en 

hospitals. El seu baix nivell de potència evita les interferències amb equips mèdics, 

proporciona localitzacions molt precises, i sense fer modificacions de hardware, els 

mateixos transceptors són capaços d’enviar o rebre dades associades a l’objecte en el que 

estan col·locats. 

Ubisense disposa d’una solució que utilitza TDOA i AOA, amb la finalitat de determinar 

la posició d’un dispositiu únicament amb el senyal rebut de dues antenes, reduint d’aquesta 

manera la densitat de receptors. El sistema d’Ubisense obté una precisió en 3D d’uns 

50cm, suporta una comunicació bidireccional sobre un canal de RF estàndard, i permet 

canviar la freqüència d’interrogació en funció de l’aplicació. 
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1.5. Localització mitjançant RFID 

La tecnologia RFID pot ésser utilitzada per a localitzar objectes o persones dins d’un 

entorn determinat. Front a altres tècniques de localització (WiFi, Bluetooth, ultrasons, 

infrarojos), els sistemes de localització basats en RFID presenten certs avantatges, com 

per exemple que no necessiten línia de visibilitat directa amb l’etiqueta, són econòmics i 

ràpids de llegir. 

 

No obstant això, el fet que la tecnologia RFID no hagi estat creada amb propòsits de 

localització, provoca una sèrie d’inconvenients a l’hora d’aplicar-la amb tal finalitat. Els 

principals inconvenients són l’elevat temps de latència que necessiten i la seva petita 

cobertura.  

El temps de latència es refereix al temps que transcorre des de que una etiqueta envia 

la seva informació fins que pot tornar a enviar-la. En general sol ser d’uns pocs segons, 

però el suficient com per a que no permeti monitoritzar adequadament un element mòbil en 

certes aplicacions. La duració d’aquest interval es deu per una banda, a la configuració de 

les pròpies etiquetes, relacionada amb el mecanisme anticol·lisió, i per l’altra, al temps de 

processat del sistema per determinar la posició.  

 

1.5.1. RFID Activa 

Com ja s’ha comentat en altres apartats d’aquest projecte les etiquetes RFID poden 

ser de dos tipus: passives i actives. Les etiquetes passives no estan dotades d’un sistema 

d’alimentació propi, sinó que posseeixen un circuit que s’excita al rebre la potència emesa 

pel lector. El problema d’aquest tipus d’etiquetes és que el seu rang de lectura també està 

limitat a uns pocs metres. 

Les etiquetes actives, en canvi, porten acoblada una bateria que permet transmetre les 

dades de manera autosuficient i a distàncies més elevades (fins a desenes de metres amb 

les limitacions actuals de potència). Això fa que, per a les aplicacions de localització, les 

etiquetes més adequades disponibles avui dia siguin les actives.   

En moltes ocasions és necessari avaluar, la taxa d’identificació dels dispositius (és a 

dir, el número de tags/segon que el lector pot processar) i utilitzar els algoritmes anticol·lisió 

pertinents. Per una altra part, la duració de la bateria dels dispositius, les dimensions del tag 

o la seva actuació enfront les condicions externes (per exemple, en quant a temperatura o 

resistència a impactes), són altres aspectes importants a tenir en compte. 
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Algunes de les experiències de localització mitjançant  RFID, s’han implementat 

utilitzant la mesura de la potència rebuda en el lector (RSSI) amb una posterior triangulació 

de les dades. Per tal de pal·liar els errors induïts per les pèrdues  causades per la presència 

d’obstruccions estàtiques o de cossos en moviment previsibles, el mètode utilitza a més 

etiquetes RFID de referència. Amb una etiqueta balisa per metre quadrat, aconsegueix 

precisions d’1 a 2 metres. 

 

No obstant, encara queden per resoldre diverses qüestions tècniques que, avui dia, 

són una barrera en la implantació general de la RFID, i en particular en la localització 

mitjançant aquesta tecnologia. Un exemple és l’existència de variabilitat en les pròpies 

etiquetes RFID, ja que dues etiquetes no emeten la mateixa potència en el mateixes 

condicions. 

Una de les solucions comercials existents al mercat és la proposada per Active Wave. 

El sistema es basa en la utilització de lectors que generen un camp electromagnètic de 30 

m2 de radi de cobertura i utilitza el mètode de mesura de la potència rebuda pel lector 

(RSSI) per trobar la posició dels tags.  

Aquests tags són duals ja que utilitzen dues freqüències de funcionament: una per 

emetre (a 868 MHz) i l’altra per transmetre (a 433 MHz). Aquest fet provoca que la 

comunicació entre el lector i l’etiqueta sigui més àgil degut a que poden comunicar-se 

simultàniament i a que disminueixi el temps de latència del sistema. A més les etiquetes 

emprades tenen l’opció d’incorporar diferents tipus de sensors (temperatura, humitat...) i 

alarmes en funció de l’aplicació on s’implementi el sistema. 

La precisió obtinguda amb aquest sistema varia molt en funció de l’entorn, ja que 

l’existència d’obstacles fa variar considerablement la mesura de la potència rebuda. En el 

millor dels casos es poden obtenir precisions entorn els 2 ó 3 metres. 

El ventall d’aplicacions d’aquest tipus de sistemes és bastant extens, els més 

implementats són: localització en hospitals, identificació i localització de palets, contenidors, 

control d’accessos, gestió i monitorització d’actius... 

 

1.5.2. RFID Passiva (Location tags) 

Tot i que la utilització de tags passius no és la més recomanada per a realitzar 

sistemes de localització, diversos són els projectes en els que s’ha emprat aquesta 

tecnologia.   
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Aquest sistema és utilitzat en alguns magatzems per tal de localitzar els carretons 

elevadors. La gran majoria d’aquests magatzems estaven situats a l’interior d’edificis o de 

naus i per tant no es coneixia el rendiment del sistema en exteriors.  

A l’Annex B – Anàlisi d’antecedents i viabilitat, dins l’apartat 1.6 Sistema de localització 

basat en RFID Passiva, s’ha estudiat la viabilitat tecnològica de dissenyar un sistema de 

localització de vehicles basat en la incorporació d’etiquetes electròniques embegudes a 

terra (Location Tags). Aquestes etiquetes proporcionarien línies de separació que 

permetessin identificar la zona i subzona del magatzem on es realitzessin moviments 

d’inventari. 

 

Els resultats obtinguts d’aquest estudi mostren que l’eficiència dels location tags 

disminueix considerablement a mida que passa el temps. Cal destacar que l’entorn de 

l’empresa és molt agressiu i que a més d’haver molts dies plujosos, grans tempestes i 

sobretot grans nevades i gelades, dins del magatzem hi circulen tràilers de grans tones que 

podien fer malbé algunes de les etiquetes electròniques.   

Per tots aquests motius, i pel fet que la inserció de les etiquetes electròniques a terra i 

el seu futur manteniment són molt costosos s’ha descartat l’ús d’aquesta tecnologia com a 

sistema de localització dels carretons elevadors i dels movilifts als magatzems. 

 

1.6. Localització mitjançant GPS ( Global Positioning System) 

El Sistema de Posicionament Global (GPS) és un sistema de localització, dissenyat pel 

Departament de Defensa dels Estats Units amb finalitat militar per tal de proporcionar 

estimacions precises de posició, velocitat i temps. GPS és l’abreviatura de NAVSTAR GPS 

que és l’acrònim en anglès de NAVigation System with Time And Ranging Global 

Positioning System. Aquest sistema es troba operatiu des de 1995 i utilitza conjuntament 

una xarxa d’ordinadors i una constel·lació de 24 satèl·lits per a determinar mitjançant el 

mètode de triangulació la altitud, longitud i latitud de qualsevol objecte situat a la superfície 

terrestre. 

 

1.6.1. Funcionament del sistema 

En l’àmbit civil i al·legant raons de seguretat només es permet l’ús d’un subconjunt 

degradat de senyals GPS. No obstant, s’han trobat alternatives per tal d’obtenir una major 
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precisió en la localització mitjançant tècniques diferencials.  

El sistema es descomposa en tres segments bàsics; els dos primers de responsabilitat 

militar i el tercer que depèn de l’usuari.  

• Segment espacial:  comprès per 24 satèl·lits que giren en òrbites de 26.560 km de 

radi i amb un període de 12 h. Aquest segment està dissenyat de tal forma que es 

pugui comptar amb un mínim de 4 satèl·lits visibles per sobre d’un angle de 15 º en 

qualsevol punt de la superfície terrestre durant les 24 h del dia, tot i que l’experiència 

ha demostrat que la major part del temps n’hi ha més. 

• Segment de control:  consta de quatre estacions d’observació amb 4 antenes 

terrestres i una estació de Control Mestre. La funció d’aquest segment és la de 

rastrejar els satèl·lits GPS, actualitzar la seva posició orbital i calibrar i sincronitzar 

els seus rellotges. 

• Segment usuari:  format per les antenes i els receptors passius situats a terra. Els 

receptors, a partir dels missatges que provenen de cada satèl·lit visible, calculen les 

distàncies i proporcionen una estimació de la posició i del temps. Algunes 

aplicacions dins d’aquest segment d’usuaris són: la navegació en terra per a 

excursionistes, ubicació de vehicles, topografia, navegació marítima i aèria, control 

de maquinària... 

El sistema GPS té per objectiu calcular la posició d’un punt qualsevol en un espai de 

coordenades (x,y,z) partint del càlcul de les distàncies del punt a un mínim de tres satèl·lits, 

la localització dels quals és coneguda. A partir de la distància fins a un satèl·lit, és sabut 

que la posició del receptor ha d’estar en algun punt sobre la superfície d’una esfera 

imaginària l’origen de la qual es el propi satèl·lit. La posició del receptor es podrà 

determinar a l’intersecar tres esferes imaginàries tal i com es mostra a la Figura 1.3 

 

Figura 1.3 Intersecció de tres esferes imaginàries 

La distància entre l’usuari (receptor GPS) i un satèl·lit es mesura multiplicant el temps 

de vol del senyal emès des del satèl·lit per la seva velocitat de propagació. La velocitat a la 

qual viatja el senyal és la velocitat de la llum 2,9 x 108 m/s. Per tal de mesurar el temps que 
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triga a viatjar aquest senyal de ràdio és necessari que els rellotges dels satèl·lits i dels 

receptors estiguin sincronitzats, degut a que han de generar simultàniament el mateix codi. 

        

Cada satèl·lit GPS porta a bord varis rellotges atòmics molt precisos però els dels 

receptors són oscil·ladors de quars de baix cost i per tant més imprecisos. La desviació en 

els rellotges dels receptors afegeix una incògnita més que fa necessari un mínim de quatre 

satèl·lits per estimar correctament les posicions. Les distàncies amb errors deguts al 

sincronisme entre rellotges es denominen pseudodistàncies.  

A cada instant, un satèl·lit transmet un senyal amb el mateix patró que la sèrie 

generada pel receptor. En base a aquesta sincronització, el receptor calcula la distància 

realitzant un desplaçament temporal del seu codi fins a aconseguir la coincidència amb el 

codi rebut. Aquest desplaçament correspon al temps de vol del senyal i es realitza de 

manera automàtica, contínua i instantània a cada receptor. 

El sistema GPS proporciona dos nivells diferents de servei que separen l’ús civil del 

militar: el Servei de Posicionament Estàndard (SPS, Standard Positioning Service) que és 

d’ús civil i el Servei de Posicionament Precís (PPS, Precise Positioning Service) que és de 

major precisió i només és accessible per a usuaris autoritzats (servei militar). 

A continuació es descriuen les principals fonts d’error que a l’actualitat afecten de 

forma significativa a les mesures realitzades amb GPS. 

• Pertorbació ionosfèrica:  la velocitat del senyal del satèl·lit pot disminuir en 

travessar la ionosfera degut a que es produeix un efecte similar a la refracció i 

a que aquesta està formada per una capa de partícules carregades 

elèctricament. Aquest fenòmen es pot observar a la Figura 1.4 

 

Figura 1.4 Efecte de la ionosfera sobre l’error d’un GPS 

• Fenòmens meteorològics:  a la troposfera, on es produeixen gran part dels 

fenòmens meteorològics, es disminueix la velocitat del senyal degut a 

l’existència de vapor d’aigua que afecta a les ones electromagnètiques. 
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• Imprecisió en els rellotges: malgrat el seu control i ajust exhaustiu els 

rellotges atòmics dels satèl·lits i els dels receptors presenten lleugeres 

desviacions. 

• Error multitrajectòria:  els senyals transmesos des dels satèl·lits poden sofrir 

reflexions abans d’assolir el receptor tal i com es mostra a la Figura 1.5. Els 

receptors moderns empren tècniques avançades de procés de senyal i antenes 

de disseny especial per tal de minimitzar aquest error, que resulta difícil de 

modelar en ser depenent de l’entorn on es situï el GPS. 

 

Figura 1.5 Exemple d’un error multitrajectòria 

• Interferència “Disponibilitat Selectiva S/A”: constitueix la font d’error més 

significativa i es introduïda pel Departament de Defensa dels Estats Units per 

denegar, tant a usuaris civils com a potències hostils, l’accés a tota la precisió 

que brinda el GPS alterant els rellotges i les correccions de les òrbites dels 

satèl·lits. 

• Topologia receptor - satèl·lit:  els receptors deuen tenir present la geometria 

receptor - satèl·lit de tots els satèl·lits visibles per realitzar el càlcul de les 

distàncies, ja que una determinada configuració espacial pot augmentar o 

disminuir la precisió de les mesures. Els receptors més avançats utilitzen un 

factor multiplicador que modifica l’error de medició de la distància (dilució de la 

precisió geomètrica). 

Les fonts d’error es poden agrupar segons depenguin o no de la geometria dels 

satèl·lits. L’error degut a la Disponibilitat Selectiva i els derivats de la imprecisió dels 

rellotges són independents de la geometria dels satèl·lits, mentre que els retards  

ionosfèrics, troposfèrics i els errors multitrajectòria depenen directament de la topologia.  

En aplicacions que no requereixin gran precisió es pot utilitzar un receptor amb un únic 

canal i baix cost, que calcula la distància a quatre satèl·lits. No obstant, la precisió d’aquests 

equips no és suficient segons l’aplicació per a la que s’utilitzi el GPS i que utilitzant aquests 

equips sol estar compresa entre els 8 i els 100 m. 
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1.6.2. Correcció d’errors mitjançant tècniques dife rencials (DGPS) 

Molts del errors que afecten la medició de la distància als satèl·lits poden ser 

completament eliminats o reduïts significativament utilitzant tècniques de medició 

diferencials. La tècnica de correcció d’errors mitjançant tècniques diferencials (DGPS) 

permet als usuaris civils incrementar la precisió de la posició de 100 m a menys de 2-3 m, 

fent-lo més útil per a moltes aplicacions civils. A la Figura 1.6 es pot observar la disminució 

de la dispersió de mostres preses amb GPS i DGPS. 

  

Figura 1.6 Comparativa entre GPS i DGPS 

Per tal de poder realitzar aquesta tècnica fan falta 2 receptors que rebin informació de 

forma simultània dels mateixos satèl·lits. Un d’aquests receptors, el de referència, s’ubica 

sobre un punt de coordenades conegudes que, comparades amb les rebudes permeten 

calcular els errors en l’observació. En estar tots dos receptors relativament pròxims entre sí, 

es pot assumir que l’error comès en les observacions d’un és del mateix ordre de magnitud 

que el comès en l’altre i, per tant, que es poden utilitzar les mateixes correccions de la 

posició sobre punts de coordenades desconegudes. 

En el receptor de referència, l’antena ha d’ésser muntada en un punt mesurat 

prèviament amb coordenades conegudes. Al receptor que es col·loca en aquest punt se’l 

coneix com Receptor de Referència o Estació Base i generalment està connectat a un ràdio 

enllaç de dades, el qual s’utilitza per a enviar les correccions. Aquestes estacions poden 

ser: propietat dels propis usuaris, virtuals (servei Omnistar) o de ràdio comercials (Rasant). 

El receptor mòbil calcula les distàncies fins als satèl·lits i disposa d’un ràdio enllaç 

connectat per tal de poder rebre les correccions que li envia l’Estació Base i aplicar-les. 

Aquest fet li permet calcular una posició molt més precisa del que seria possible si 

s’utilitzessin les distàncies no corregides, degut a que totes les fonts d’error són 

minimitzades. A més, degut a l’arquitectura del sistema diversos receptors mòbils poden 

rebre les correccions provinents d’un única Referència. 
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Existeixen diferents tipus de ràdio enllaç que poden transmetre a diferents rangs de 

freqüències i distàncies. El bon funcionament del ràdio enllaç dependrà de diversos factors, 

com poden ser: la freqüència i potència de ràdio i el tipus, el guany i la posició de l’antena. 

També existeixen altres dispositius, com telèfons mòbils o Internet, que poden ser utilitzats 

per a la transmissió de dades. 

Existeix un format estàndard per a la transmissió de dades GPS. Aquest format es 

denomina RTCM (Radio Technical Commission Maritime Services) i s’utilitza de forma 

generalitzada a tot el món.  

A continuació es mostren els diferents tipus de sistemes que s’utilitzen per tal d’enviar 

les correccions des de les Estacions Base fins als receptors mòbils. 

 

Sistema Rasant 

L’institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), el Centre de Telecomunicacions de La 

Generalitat de Catalunya (GTGC) i la Direcció de Transports (DGT) ofereixen el servei 

RASANT de correccions diferencials per al Global Positioning System (DGPS), de forma 

oficial, des de 1996. 

RASANT és una abreviatura de Radio Aided Satellite Navigation Technique i utilitza el 

sistema RDS (Radio Data System) de les emissores de FM com a sistema de transmissió 

de dades. En particular, la implementació de RASANT a Catalunya es realitza per mitjà de 

l’emissora Catalunya-Música, que transmet les correccions generades en unes de les 

estacions GPS permanents, a través de la seva banda subportadora RDS. Aquestes 

estacions pertanyen al ICC i es troben situades al recinte de les instal·lacions del GTGC a 

Bellmunt de Segarra. Aquest sistema ha estat desenvolupat amb vocació de ser un servei 

DGPS d’accés públic, gratuït i els formats dels quals estiguin a disposició de pràcticament 

qualsevol institució o empresa que desitgi integrar solucions de posicionament o navegació 

DGPS. Per tant, es pot dir que RASANT és un sistema de radiodifusió de correccions 

diferencials calculades per l’ICC en estacions de referència equipades amb receptors GPS. 

El sistema RDS és un estàndard europeu per a la transmissió de dades als receptors 

FM. Entre la informació transmesa via RDS es troba: el nom de l’emissora, el tipus de 

programa, informació horària... Les condicions de recepció de les senyals RDS són 

idèntiques a les de recepció d’un programa de ràdio.  

La utilització del sistema RASANT per part dels usuaris requereix un receptor de ràdio 

FM amb capacitat RDS juntament amb un receptor GPS que admeti correccions 

diferencials en el format estàndard RTCM (Radio Technical Commission for Maritime 
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Services). El receptor de ràdio haurà de ser capaç d’extreure la informació de les 

correccions diferencials GPS entre tota la informació que es transmet en el sistema RDS i 

l’usuari haurà d’utilitzar el programa RASKOMBI per a traduir el missatge en el format 

RTCM que és amb el que treballa el GPS. En la pràctica s’utilitzen receptors integrats 

RASANT que actuen a mode de caixa negra. Tenen una entrada per a una antena FM i 

una sortida RS232 que transmet les correccions en format RTCM.  A la Figura 1.7 es pot 

observar com s’utilitzen les correccions diferencials en el sistema RASANT. 

 

Figura 1.7 Utilització de correccions diferencials amb RASANT 

La precisió que es pot obtenir utilitzant el sistema RASANT depèn de diversos factors: 

de la qualitat en les correccions diferencials, de la geometria dels satèl·lits, de la edat de les 

correccions diferencials, de la distància a l’estació de referència i de la qualitat de l’equip de 

l’usuari. En el millor dels casos es poden arribar a aconseguir precisions menors a un 

metre. Cal destacar que, en funció de la precisió amb la qual treballen els equips el preu 

augmenta i que per tant, l’elecció s’ha de fer tenint en compte les especificacions 

necessàries en cada cas. A continuació, Taula 1.2, es mostren els preus de dos equips: un 

que treballa amb una precisió mètrica (de 2 a 5 m) i un altre amb precisions submètriques 

(menys d’un metre). 

Precisió de 2 a 5 m Precisió < 1 m 
Receptor RASANT TGPS-2 Receptor RASANT TGPS-2 

Receptor GPS ACE III Receptor GPS AgGPS 106 (DGPS/EGNOS) 

Antena GPS magnètica Antena GPS magnètica 

Antena FM Antena FM 

Llicència d'ús RASANT Cable de connexió “Y grega” 

Manual i software de configuració (Windows) Llicència d'ús RASANT 

 Manual i software de configuració (Windows) 

Preu: 475 € Preu: 2.120 € 

Taula 1.2 Comparativa econòmica entre un DGPS amb precisió mètrica i submètrica 
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CATNET-IP 

L’ús extens d’Internet, les facilitats actuals que tenen els dispositius mòbils per accedir-

hi, així com la capacitat per a transmetre dades de manera contínua fan que aquest medi 

de transport de dades sigui un medi adequat per a oferir serveis de posicionament  i 

correccions diferencials. Amb aquest objectiu, i impulsat per el BKT (Bundesamt für 

Kartographie und Geodäsie) dins el projecte EUREF-IP, l’ICC ha posat en marxa el servei 

CATNET-IP. 

Aquest servei es basa en col·locar a la xarxa les correccions provinents de cadascuna 

de les estacions de referència que l’ICC té repartides al llarg del territori català. L’ample de 

banda requerit per tal de difondre les correccions GPS és relativament petit, d’uns 0.5 Kb/s 

per a DGPS. Per aquest motiu, la difusió de correccions GPS mitjançant Internet i xarxes 

de telefonia mòbil IP és una alternativa a l’ús de les xarxes clàssiques terrestres per 

radiodifusió (sistema Rasant). 

El servei funciona sota la filosofia client-servidor. El servidor recull les dades d’un 

receptor GPS (estació de referència) i posa a disposició dels clients, via ports TCP/UDP, les 

dades que genera. D’aquesta manera, les aplicacions clients, resideixin en plataformes 

fixes o mòbils, a través de la seva connexió a Internet seleccionen el servidor més proper a 

la seva posició i connecten la seva aplicació client que s’encarregarà de retransmetre la 

informació del servidor al receptor GPS a través d’un canal sèrie. A la Figura 1.8 es pot 

observar l’arquitectura del sistema. 

 

 

Figura 1.8 Flux de dades RTCM sobre Internet 

És decisió de l’usuari escollir la tecnologia d’accés a les dades DGPS de entre les 

disponibles del mercat, com per exemple via GSM, GPRS, WiFi o EDGE. La tecnologia 

GPRS, orientada a transmetre paquets IP, és una de les més emprades per a aplicacions 

DGPS. La fiabilitat del sistema i l’excel·lent cobertura de la xarxa de telefonia mòbil 

proporcionen una eina excepcional com predecessora de la futura UMTS. Amb la 
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tecnologia GPRS els usuaris paguen únicament per les dades transferides i no per la 

durada de la connexió. Si la comparem amb GSM les despeses per a un usuari DGPS 

poden baixar fins a un 90 %. 

El protocol utilitzat per a la comunicació entre estació de referència i dispositiu mòbil és 

el NTRIP. Aquest protocol ha estat desenvolupat per el BKG juntament amb la universitat 

de Dortmunt i està basat  en http ( Hyper Text Transfer Protocol) i permet transmetre el flux 

DGPS als receptors mòbils mitjançant Internet. Aquest protocol permet transmetre RTCM i 

obtenir suficient precisió si l’edat de la correcció no és superior a alguns segons.  

Els components de NTRIP, tal i com es pot consultar a la Figura 1.9, són: 

• NtripSources: que generen fluxos de dades DGPS en una localització 

determinada (estacions de referència). 

• NtripServers:  que transfereixen les dades des d’una o diverses fonts en format 

NTRIP. 

• NtripCaster: correspon al sistema de difusió i repartidor de fluxos. 

 

• NtripClients:  són els receptors de dades de les diferents fonts a través del 

caster. 

 

 

Figura 1.9 Components del sistema NTRIP 

 

ç 
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Els avantatges en l’ús d’aquesta tecnologia són: 

• El protocol NTRIP està basat en http com “capa de protocol” a la part més alta 

de TCP/IP (model OSI). Conseqüentment, qualsevol flux de dades transmès 

exclusivament a través del port 80. D’aquesta manera s’eliminen els problemes 

habituals amb els firewall i proxies. 

• El “caster” que actua entre el client i el servidor de forma similar a Internet de 

ràdio duplica els fluxos de dades entrants de tal manera que puguin ser rebuts 

simultàniament per diversos usuaris. Aquest pas intermedi actua a la vegada 

com element de seguretat per als proveïdors de les dades. 

 

1.7. Conclusions 

Els serveis basats en localització cobreixen un ampli espectre d’aplicacions, dispars 

entre si en quant a l’espai per al que han estat pensades. Durant aquest capítol, s’han 

analitzat algunes tecnologies que a dia d’avui, permeten oferir serveis basats en 

localització. S’han revisat també, els principis més comunament utilitzats per a localitzar un 

terminal mòbil: basats en angle d’arribada, en la potència de senyal rebuda o en diferents 

paràmetres temporals.  

En aquest sentit, sembla que el mètode més popular entre els sistemes oferts és el de 

la mesura de potència del senyal rebut, ja que presenta un compromís raonable entre 

condicions de les antenes, modificació del hardware i precisió (d’1 a 3 m). El mètode basat 

en identificació per cel·la té molt poca precisió per a l’aplicació que volem desenvolupar, els 

basats en temps són més difícils d’implementar, encara que resulten més precisos, i els 

basats en l’angle d’arribada tenen el gran inconvenient de la complexitat de les antenes. 

A continuació, Taula 1.3, es mostra una comparativa orientativa entre els diferents 

sistemes de localització per tal de determinar aquell que millor s’adapti a les especificacions 

requerides pel sistema. S’ha imputat un valor de entre 1 (baix) i 5 (alt) per tal d’avaluar el 

cost de la infrastructura i la instal·lació. 

 

 Entorn 
Zona de 

cobertura Precisió Latència  
Duració de  
la bateria 

Cost 
d’infrastructura i 

instal·lació 

Bluetooth Interior/Exterior 10m/100m 2-3m 15-30s 1 setmana 3 

WiFi Interior/Exterior 75m/300m 1-5m 2-5s 3 anys* 5 

UWB Interior/Exterior 10m <1m 1-3s 4 anys* 4 
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RFID Activa Interior 30m 2-3m 2-5s 3 anys* 4 

RFID Passiva  Interior 6m --- <1s No en té 5 

GPS Exterior Indefinida 3-10m 1s ** 1 

DGPS Exterior Indefinida <1m 2s ** 2 

* En funció de la taxa d’actualització 

** Alimentada amb la bateria de l’element mòbil 

Taula 1.3 Comparativa orientativa entre els diferents sistemes de localització 

Per tal de decidir el sistema de localització que s’implementarà en el projecte 

s’analitzarà detalladament la taula resum anterior. Els magatzems de les peces 

d’Hormipresa es troben a l’exterior, fet que implica que el sistema hagi de ser robust front 

les inclemències meteorològiques i el tracte dels operaris. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, la utilització de la RFID passiva no resulta viable en aquest tipus d’ambient, a 

més el manteniment dels Location Tag’s resultaria ferragós i excessivament costós. 

En quant a la RFID Activa, els sistemes Bluetooth i els sistemes WiFi, s’ha de dir que 

encara que es puguin implementar en exteriors han estat pensats per a cobrir les 

mancances que el GPS presenta en interiors. A més a més, s’ha de tenir en compte que 

les peces emmagatzemades són de grans dimensions i de formigó, fet que provoca grans 

interferències i efectes multitrajectòria que poden modificar les dades de localització en 

funció de la ubicació dins el magatzem. Es podria calibrar el sistema, però en el moment 

que algunes peces canviessin d’ubicació s’hauria de tornar a recalibrar. El principal 

inconvenient que presenta aquesta fase de calibració és que a més de ser costosa, s’ha de 

realitzar manualment i s’hauria d’estar realitzant constantment. La localització mitjançant 

xarxes inal·làmbriques és molt susceptible als canvis en l’entorn i degut al dinamisme 

existent dins el magatzem es considera inviable la seva utilització. 

L’ús de l’UWB no es veu afectat per aquest problema de reflexions del senyal. Aquest 

sistema presenta una gran precisió (de menys d’1 m) i unes prestacions molt interessants. 

El problema resideix en el fet que, com s’ha comentat en l’apartat 1.4.3, els organismes no 

s’han posat d’acord a l’hora de redactar un estàndard i els fabricants són propietaris de les 

tecnologies. Aquest fet, no permet garantir l’interoperatibilitat entre equips de diferents 

empreses. A més, les regulacions de potència redueixen l’abast de cobertura d’una antena 

a 10 m (si no s’apliquessin la cobertura seria similar als punts d’accés WiFi, al voltant dels 

300m), per tant, s’haurien de col·locar massa antenes per tal de cobrir tota la zona del 

magatzem ~ de 5.000 m2. 

El sistema DGPS resulta idoni en les condicions del sistema. Pensat per a la 

localització en exteriors obtenen resultats més que acceptables dins del magatzem 

d’Hormipresa ja que es troba en un àrea sense edificis ni obstacles que interfereixin el 

senyal emès pels satèl·lits. Amb una precisió d’1 m es garanteix que no hi hagi confusió 
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entre dues zones contínues i l’alimentació a través de la bateria dels carretons elevadors i 

movilifts fa que el manteniment sigui mínim. 

El cost d’infrastructura només el composen els terminals DGPS que vagin als elements 

mòbils degut a que l’estació de referència i les dades correctores són d’accés públic 

proporcionades pel l’ICC. Entre les diferents opcions existents per tal d’enviar les 

correccions diferencials es triarà el Sistema Rasant. Aquesta elecció s’ha dut a terme per 

dos motius principals. El primer resideix en el fet que la utilització del  sistema CATNET-IP 

requereix d’un element que es connecti a Internet, acció que requereix un cost addicional 

mensual. El Sistema Rasant, en canvi, no suposa cap increment en el cost de l’explotació 

del sistema. El segon motiu, és la facilitat d’implementació. Al mercat ja existeixen DGPS 

amb el mòdul de comunicació a través del Sistema Rasant incorporat, i per tant, no s’han 

de mecanitzar ni configurar elements externs addicionals. 

Per tant, el sistema escollit per a realitzar la localització dels carretons elevadors i 

movilifts dins del magatzem d’Hormipresa és un GPS amb correccions diferencials 

proporcionades a través del Sistema Rasant de ràdio FM de l’ICC. 
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2. Sistema de comunicació entre els equips  

En aquest apartat es procedirà a la definició i posterior descripció d’una xarxa de 

comunicacions que permeti al sistema compartir les dades provinents dels equips de 

radiofreqüència amb el CPD ( Centre de Processat de Dades). 

El primer pas a seguir és l’elecció d’unes dependències adequades per tal d’ubicar el 

centre de processat de dades dins la planta de la fàbrica. Aquesta zona ha d’acomplir una 

sèrie de requisits que permetin optimitzar els recursos. Ha de ser una zona de fàcil accés, 

protegida físicament i amb un sistema específic de refrigeració per tal de mantenir la 

temperatura baixa (entre 10 i 15 ºC), necessària per tal d’evitar avaries en els equips 

informàtics a causa del sobreescalfament. 

El CPD estarà situat a la zona d’oficines 2 (consultar a l’Annex G, plànol C – 02: 

Distribució en planta) i constarà d’un servidor central acompanyat dels equips necessaris 

que permetin la comunicació entre les diferents parts del sistema. 

Dins el projecte existeixen dos tipus de comunicacions diferents. El primer tipus, 

consisteix en la connexió del servidor central amb cadascun dels punts de control fixos 

repartits al llarg de la fàbrica, i el segon, en la comunicació del servidor amb els elements 

mòbils encarregats de transportar les peces: carretons elevadors i movilifts. 

En un primer moment es va pensar en instal·lar un sistema de comunicació inal·làmbric 

(WiFi) que permetés la comunicació entre tots els equips ja fossin fixos o mòbils. Després 

de realitzar un estudi de cobertura es va rebutjar la idea degut a la presència  materials i 

murs que feien inviables aquesta solució. Aquest fet implica que la comunicació es durà a 

terme de manera diferent independentment de que es tracti d’un punt de control fix o mòbil. 

A continuació es definirà una solució per cadascun dels elements a comunicar: 

comunicació del CPD amb els punts de control fixos i amb els elements mòbils. 

 

2.1.   Comunicació amb els punts de control fixos 

Les xarxes, són conjunts d’ordinadors i d’equips independents que es comuniquen 

entre sí a través d’un medi compartit. Una xarxa d’àrea local (Local Area Network, LAN) és 

una xarxa de comunicacions utilitzada per una única organització a través d’una distància 

limitada, la qual permet als usuaris compartir informació i recursos com: espai de disc dur, 

impressores... 
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Cada computadora o estació de treball, conserva la capacitat de funcionar de manera 

independent, realitzant els seus propis processos. A més a més, els equips connectats a la 

xarxa tenen accés a la informació i recursos continguts en el servidor d’arxius central de la 

mateixa. Els servidors són aquells equips capaços de compartir els seus recursos amb 

d’altres.   

 

2.1.1. Estàndards i protocols 

S’han creat estàndards que defineixen la forma de connectar components de hardware 

a les xarxes i protocols (o regles) d’ús quan s’estableixen les comunicacions a través de la 

xarxa. Els estàndards o arquitectures més populars són ARCnet, Ethernet , Token Ring, 

Fast  Ethernet, FDDI, ATM i LocalTalk.  

La norma d’Ethernet va ser definida per l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics 

(IEEE) i es coneix amb el nom IEEE 802.3. Transmet dades a una velocitat de 10 Mbps i 

gràcies a la topologia lògica de bus permet que cada node agafi el seu torn en la 

transmissió d’informació a través de la xarxa. Així, la falla d’un sol node no permet que falli 

la xarxa completa. Ethernet és la capa física més popular de la tecnologia LAN emprada 

actualment, ja que permet un bon equilibri entre velocitat, cost i facilitat d’instal·lació. 

Aquests punts forts, combinats amb l’amplia acceptació en el mercat i l’habilitat de suportar 

virtualment tots els protocols de xarxa populars, fan a Ethernet la tecnologia ideal per a la 

xarxa de la majoria d’usuaris. Existeixen tres estàndards d’Ethernet, 10BASE5, 10BASE2 i 

10BASE-T, que defineixen el tipus de cable de xarxa, les especificacions de longitud i la 

topologia física que s’ha d’utilitzar per tal de connectar els nodes a la xarxa. 

Per a xarxes Ethernet que necessitin majors velocitats, s’ha establert la norma Fast 

Ethernet (IEEE 802.3u). Aquesta norma va elevar els límits de 10 Mbps (Megabits per 

segon) d’Ethernet a 100 Mbps, amb canvis mínims a l’estructura de cablejat existent. 

Existeixen tres tipus diferents d’estructures Fast Ethernet: el 100BASE-TX per a l’ús amb 

cable UTP de categoria 5, el 100BASE-FX per a l’ús amb cable de fibra òptica, i el 

100BASE-T4 que utilitza un parell de cables més per a permetre l’ús amb cables UTP de 

categoria 3. La norma 100BASE-TX s’ha convertit en la més popular degut a la 

compatibilitat amb la norma Ethernet 10BASE-T. 

Els protocols de xarxa són normes que permeten la comunicació als ordinadors. Un 

protocol defineix la forma en que els ordinadors han d’identificar-se, la forma en que les 

dades han de ser transportades a través de la xarxa, i com aquesta informació ha de 

processar-se una vegada arribi a la destinació final. IPX (per a Novell NetWare), TCP/IP 

(per a UNIX, Windows NT, Windows 95/98 i altres plataformes), DECnet (per a connectar 

una xarxa d’ordinadors Digital), Apple Talk (per als ordinadors Macintosh), i 
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NetBIOS/NetBEU (per a xarxes de LAN Manager i Windows NT) són alguns dels protocols 

més populars a l’actualitat. 

Encara que cada protocol de la xarxa sigui diferent, tots poden compartir el mateix 

cablejat físic. Aquest concepte és conegut com “independència de protocols”, el que 

significa que dispositius que són compatibles dins les capes dels nivells físic i de dades 

permeten a l’usuari executar molts protocols diferents sobre el mateix medi físic. 

Per tal de poder comunicar-se amb la resta de la xarxa, cada equip ha de tenir 

instal·lada una targeta d’interfície de xarxa (Network Interface Card, NIC). També se les 

anomena adaptadors de xarxa o simplement targetes de xarxa. En la majoria dels casos, la 

targeta s’adapta a una ranura d’expansió de l’equip, encara que algunes són unitats 

externes que es connecten a través d’un port sèrie o paral·lel. 

 

2.1.2. Medi físic 

Una part important en el disseny i la instal·lació d’una xarxa és la selecció del medi físic 

apropiat a l’entorn existent. Les LAN han de tenir un sistema de cablejat que connecti les 

estacions de treball individuals amb els servidors d’arxius i altres perifèrics. Existeixen 

diversos tipus de cablejat en funció de l’aplicació que es vagi a implementar ja que varien 

en quant al cost i a la capacitat. Per tal de poder realitzar una selecció en el tipus de 

cablejat a utilitzar en el projecte s’ha de realitzar un estudi dels avantatges i limitacions que 

presenten cadascuna de les diferents alternatives, ja que la selecció del tipus de medi 

apropiat per a cada cas, evitarà costos de recablejat segons vagi creixent la xarxa. 

Actualment, s’empren bàsicament, quatre tipus de cablejat o medis físics: coaxial 

gruixut (thickwire) per a xarxes 10BASE5, coaxial fi (thinwire) per a xarxes 10BASE2, parell 

trenat no apantallat (UTP, Unshielded Twisted Pair) per a xarxes 10BASE-T o 100BASE-TX 

i fibra òptica per a xarxes 10BASE-FL i 100BASE-FX. Aquesta gran varietat de medis físics 

reflexa l’evolució d’Ethernet i la flexibilitat d’aquesta tecnologia. Cada tipus de cable 

presenta els seus avantatges i els seus inconvenients. 

El cable coaxial gruixut o Ethernet 10BASE-5, s’emprava generalment, per a crear 

grans troncals (backbones). Un troncal uneix molts segments petits de la xarxa en una gran 

LAN. El cable coaxial gruixut és un troncal excel·lent perquè pot suportar molts nodes en 

una tipologia bus i el segment pot ser molt llarg. Pot anar d’una estació de treball a la 

següent, on les xarxes departamentals poden ser interconnectades al troncal. Un segment 

de cable coaxial gruixut pot tenir fins a 500 m de longitud i un màxim de 100 nodes 

connectats. 
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El cable coaxial gruixut és pesat, rígid, car i difícil d’instal·lar. No obstant això, és 

immune a nivells corrents de soroll elèctric, fet que ajuda a la conservació de la integritat 

dels senyals de la xarxa.  

El cable coaxial fi, o Ethernet 10BASE2, ofereix molts avantatges vers la topologia de 

bus del coaxial gruixut, amb un cost menor i una instal·lació més senzilla. El cable coaxial fi 

és considerablement més prim i més flexible, però només és capaç de suportar 30 nodes i 

cada segment no pot superar els 185 m de llargària. 

 Aquest tipus de cable és una solució de baix cost, reconfigurable i la topologia de bus 

el fa atractiu per a petites xarxes, xarxes departamentals, petits troncals, i per a 

interconnectar pocs nodes en una sola habitació, com en un laboratori. 

El cable de par trenat no apantallat, o UTP, ofereix molts avantatges respecte dels 

cables coaxials, donat que els coaxials són lleugerament més cars i requereixen de molta 

atenció durant la seva instal·lació. El cable UTP és similar, o fins i tot el mateix cable 

telefònic que pot estar instal·lat i disponible per a la xarxa en molts edificis. 

Avui dia, els esquemes d’instal·lació de cablejat més populars són 10BASE-T i 

100BASE-TX, tant amb cable de parell trenat de tipus apantallat com sense apantallar (STP 

,Shielded Twisted Pair, i UTP, respectivament).  

Existeixen gran varietats de qualitats i categories. El cable de Categoria 5 és 

l’estandarditzat de millor qualitat (existeix el de categoria 6 apantallat que ofereix millors 

prestacions però no compleix cap estàndard)  i ofereix suport per a la transmissió de dades 

de fins a 100 Mbp (megabits per segon). Els cables de Categories 4 i 3 són menys cars, 

però no poden suportar les mateixes velocitats per a la transmissió de dades. Els cables de 

Categoria 1 i 2, els més assequibles, van ser dissenyats principalment per aplicacions de 

veu i transmissions de baixa velocitat (menys de 5 Mbps), i no han de ser utilitzats en 

xarxes 10BASE-T. Cal tenir en compte que els segments de cable UTP estan limitats a 

distàncies de menys de 100 m.  

Per a les aplicacions més especialitzades són populars els segments Fast Ethernet de 

fibra òptica, o 100BASE-FX. El cable de fibra òptica és més car, però és inestimable per a 

les situacions on les emissions electromagnètiques i els riscs mediambientals són una 

preocupació. El cable de fibra òptica pot ser útil en àrees on hi ha grans quantitats 

d’interferències electromagnètiques com a la planta d’una fàbrica. 

La norma Ethernet permet segments de cable de fibra òptica de dos quilòmetres de 

longitud. Aquest tipus de cablejat és perfecte per a connectar nodes i edificis que no 

podrien ésser connectats amb cablejat de coure.  
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Una inversió en cablejat de fibra òptica pot ser revaloritzable, donat que segons 

evolucionen les tecnologies de xarxa, i augmenta la demanda de velocitat, es pot seguir 

utilitzant el mateix cablejat, evitant noves despeses d’instal·lació 

 

2.1.3. Topologia de xarxes 

S’entén per topologia d’una xarxa local la distribució física a la que es troben disposats 

els diferents elements que la componen. Existeixen diversos tipus entre els quals 

s’explicaran a continuació els tres més coneguts i utilitzats. 

 

Topologia en Estrella 

Aquesta topologia es caracteritza per tenir un node central al qual es connecten tots els 

equips, de manera similar als radis d’una roda. 

D’aquesta disposició es dedueix l’inconvenient d’aquesta topologia, i és que la màxima 

vulnerabilitat es troba precisament en aquest node central, ja que si aquest falla, tota la 

xarxa fallaria. És possible la caiguda en el node central, però encara que possible, és 

bastant improbable, degut a la gran seguretat que sol tenir dit node. No obstant això, 

presenta com avantatge principal una gran modularitat, fet que permet aïllar una estació 

defectuosa de manera senzilla i sense perjudicar la resta de la xarxa. 

En realitat, la topologia en estrella es presenta com un conjunt de vàries estrelles, en el 

centre de les quals es troba un dispositiu que s’encarrega de distribuir els senyals a la resta 

de nodes. Aquest tipus de topologia també es conegut amb el nom d’arbre. A la Figura 2.1, 

es pot observar un esquema d’aquest tipus de topologia. 

 

 

Figura 2.2 Xarxa amb Tipologia d’Arbre 
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Un altre avantatge radica en el fet que per tal d’augmentar el número d’estacions, o 

nodes, de la xarxa en estrella no és necessari interrompre, ni tan sols parcialment l’activitat 

de la xarxa, realitzant-se l’operació casi immediatament. 

 

Topologia en Bus 

A la topologia tipus bus, al contrari que a la d’Estrella, no existeix un node central, sinó 

que tots els nodes que componen la xarxa queden units entre si linealment, un a 

continuació de l’altre. Aquest tipus de disposició es pot observar a la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Xarxa amb Tipologia de Bus 

El cablejat en bus presenta menys problemes logístics, donat que no s’acumulen tants 

cables entorn al node central, tal i com succeeix en la disposició en estrella. Però d’una 

altra banda, té el desavantatge que una fallada dins una part del cablejat aturaria el 

sistema, total o parcialment, en funció del lloc on es produeixi. És a més molt difícil trobar i 

diagnosticar les avaries que es produeixen en aquesta tipologia.  

Degut a que en el bus la informació recorre tota la línia bidireccionalment fins a trobar 

el seu destí, la possibilitat d’interceptar la informació per part d’usuaris no autoritzats és 

superior a l’existent en una xarxa en Estrella degut a la modularitat que aquesta posseeix. 

 

Topologia en anell 

L’anell, com el seu propi nom indica, consisteix en connectar linealment entre si totes 

les estacions de treball, en un bucle tancat. La informació es transfereix en un sol sentit a 

través de l’anell, mitjançant un paquet especial de dades, anomenat testimoni, que es 

transmet d’un node a un altre, fins a arribar al node destí. A la Figura 2.3 es mostra un 

esquema de la tipologia en anell. 
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Figura 2.3 Xarxa amb Tipologia d’Anell 

El cablejat de la xarxa en anell és el més complex dels tres enumerats, degut per una 

part al cost més elevat del cable, així com a la necessitat d’emprar uns dispositius 

denominats Unitats d’Accés Multiestació (MAU) per a implementar físicament l’anell. 

A l’hora de tractar amb fallides i avaries, la xarxa en anell presenta l’avantatge de poder 

derivar parts de la xarxa mitjançant els MAU’s, aïllant les parts defectuoses de la resta de la 

xarxa mentre es determina el problema. L’addició de noves estacions no suposa una 

complicació excessiva no sent necessari detenir tota la xarxa per tal d’incloure noves 

estacions.  

A l’hora de tractar amb errades i avaries, la xarxa en anell presenta l’avantatge de poder 

derivar parts de la xarxa mitjançant els MAU's, aïllant les parts defectuoses de la resta de la 

xarxa mentre es determina el problema. Per tant, si hi ha una errada en una part del 

cablejat d’una xarxa en anell no cal aturar tota la xarxa.  Si s’afegeixen noves estacions, 

tampoc suposa massa complicació, degut a que un cop més els MAU's aïllen les parts a 

afegir fins que estan a punt, sense que sigui necessari aturar tota la xarxa per afegir noves 

estacions.  

 

2.1.4. Definició de la solució 

Un cop estudiades les diverses possibilitats existents a l’hora d’implementar una xarxa 

LAN, per al projecte que es duu a terme, es proposa una estructura basada en un rack 

principal, ubicat dins el centre de processat de dades, des del que es realitzaran enllaços 

de fibra òptica monomode 9/125 fins a uns armaris secundaris distribuïts al llarg de la 

fàbrica. 
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Des d’aquests armaris s’implementaran tirades de fibra òptica multimode 62,5/125 a la 

totalitat dels lectors distribuïts per tot el recinte (tipologia en arbre). A la Figura 2.4 es pot 

observar l’esquema de la xarxa definitiva i a l’Annex G, plànol I – 02: Descripció de la xarxa 

de comunicacions, es pot consultar la ubicació física de cadascun d’aquests elements. 

 

 

Figura 2.4 Esquema de la xarxa de comunicacions per als punts de control  fixos 
 

S’ha decidit utilitzar cablejat de fibra òptica per unir les estacions de treball per tres 

motius principals. El primer, és degut a la longitud dels segments que enllacen el rack 

principal als armaris secundaris. L’ús de cablejat UTP no permet longituds superiors als 100 

m i les dimensions de les naus són molt superiors a aquesta quantitat. El segon motiu es 

deu a la velocitat en la transmissió de les dades. Amb fibra òptica s’aconsegueixen elevar 

de 10 a 100 Mbps. Tot i que les trames de dades que transmeten els lectors són d’uns 

quants Kbytes s’ha sobredimensionat la línia per tal de poder implementar altres equips 

(com càmeres IP) que l’empresa té previst instal·lar en el futur. El tercer i últim motiu es deu 

a la quantitat d’interferències electromagnètiques existents a la planta de la fàbrica. A més 

es vol aprofitar la canalització elèctrica per tal de passar els cables de comunicació i no 

haver de mecanitzar-ne una de nova i amb cablejat de coure seria totalment inviable degut 

al camp magnètic generat pels cables elèctrics.    



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 41 

 

Es proposa el subministrament de dos equips Allied Telesyn, concretament el AT-

9724TS amb 24 ports 10/100/1000 i quatre slots d’ampliació SFP que permetran la 

connexió amb l’electrònica distribuïda als armaris secundaris. 

Als armaris secundaris es disposarà d’equips AT-8016F/SC amb 16 ports 100BASE-

FX i dos slots d’ampliació amb dues connexions GBIC per a la connexió redundada amb el 

CPD. Les connexions amb els lectors es realitzaran a través dels ports 100BASE-FX 

disponibles. 

Els lectors tenen connexió per a cablejat parell trenat UTP. Per tant, seran necessaris 

Convertidors de Medi que permetin transformar la connexió 100BASE-TX de coure a 

100BASE-FX de fibra òptica que és la disponible als armaris secundaris.  

 

2.2.  Elements mòbils  

Com ja s’ha comentat amb anterioritat en un primer moment es va plantejar la 

instal·lació d’una xarxa WLAN per tal de comunicar tant els punts de control fixos com els 

elements mòbils amb el centre de processat de dades. 

Després d’analitzar l’entorn es va concloure que aquesta possibilitat era inviable degut 

al continu dinamisme de les peces dins el magatzem. A més de ser de formigó, cadascuna 

de les peces emmagatzemades té la massa suficient com per a poder distorsionar el senyal 

provinent dels punts d’accés. 

És per aquest motiu que s’ha hagut de plantejar una altra solució per tal de comunicar 

els elements mòbils amb el servidor central. Aquesta solució consisteix en la instal·lació 

d’un ordinador industrial i d’un mòdem GSM/GPRS a cadascun dels elements mòbils que 

emmagatzemen les peces fabricades. L’ordinador industrial haurà de ser capaç de filtrar les 

dades provinents de les lectures dels sistemes RFID i la posició provinent del DGPS. Un 

cop filtrats els missatges haurà d’enviar-los via GPRS a través del mòdem al centre de 

processat de dades. 


