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CAPÍTOL 3 ESTAT DE L’ART 
 
En aquest capítol es farà un breu resum de la metodologia actual per a obtenir dades 
referents a trànsit. Igualment, s’explicarà el funcionament de la telefonia mòbil, els seus 
sistemes de detecció i la seva interconnexió amb la xarxa. I finalment, es farà referència  
a publicacions que s’han escrit recentment sobre l’aplicació de la telefonia mòbil en els 
estudis de les variables fonamentals del trànsit. 

 
3.1  Estudi del trànsit 
 
En aquest apartat s’explicarà el procediment actual a l’hora d’obtenir les dades de 
trànsit. Amb aquesta breu descripció es pretén plasmar la dificultat que suposa obtenir-
les en temps real. També es definiran els principals punts de la teoria del trànsit que 
s'han utilitzat per a poder realitzar l'estudi. 
 
En tot estudi de trànsit es pretén avaluar els moviments que es produeixen a les vies, per 
al que és precís mesurar el número de vehicles que passen per cada carril en un 
determinat període de temps. Aquest compteig es realitza actualment a través dels 
aforaments i moltes vegades es completa amb enquestes. 
 
Els objectius que normalment se segueixen a través dels aforaments, tots ells encaminats 
a conèixer aspectes importants de la demanda de trànsit, com són la seva intensitat i 
composició, es resumeixen a continuació: 
 

1) Comparació sobre bases objectives entre unes vies i altres, als efectes de 
qualsevol programa d’actuació. 

2) Justificació econòmica de les inversions en les que el trànsit poden intervenir 
com a variable 

3) Determinació de les característiques físiques de les vies, especialment en els 
encreuaments, d’acord amb les necessitats del trànsit. 

4) Establiment de la senyalització fixa o automàtica 
5) Assignacions de trànsit a noves vies 
6) Element d’investigació 

 
De les dades d’aforaments en un carrer o carretera, convenientment elaborats, es poden 
obtenir la IMD ( Intensitat Mitja Diària Anual), les intensitats horàries, la composició 
del trànsit, la distribució per sentits i els moviments de gir. 
 
3.1.1  Mètodes d’aforaments 
 
Els aforaments poden realitzar-se per mitjans automàtics o manualment. La 
conveniència de seguir un o altre sistema depèn en part dels mitjans disponibles i en part 
dels resultats que es pretenen. Els aforaments automàtics en general no serveixen per 
estudiar els moviments de gir o la composició del trànsit i els manuals s’utilitzen 
difícilment si les intensitats horàries són molt elevades o si es requereix un coneixement 
continu de la intens itat. En determinades ocasions, les condicions físiques de la via 
dificulten la instal·lació de comptadors automàtics, sent necessari en aquests casos 
recórrer sempre a procediments manuals. 
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Aforaments manuals 
 
Són els realitzats in situ directament per un operador amb l’objectiu, o bé de conèixer la 
composició del trànsit en el període considerat (motocicletes, turismes, estrangers, 
camions, autocars), o bé de fer comprovacions i calibrat dels equips automàtics 
d’aforament. 
 
Si es disposa de suficient personal i adequadament preparat, els aforaments manuals 
subministren una informació més completa durant períodes de temps curts. Tanmateix, 
mantenir una informació permanent  amb aforaments manuals és molt difícil i costós. 
 
Per a realitzar un aforament manual un observador anota el pas de cada vehicle omplint 
un imprès especial o actuant sobre uns comptadors manuals muntats sobre safates 
especials, cada vegada que un vehicle realitza el moviment elemental que s’està aforant. 
 
Si les intensitats horàries són elevades, o si es requereix informació simultània de molts 
moviments o de tipus de vehicles, són necessaris varis observadors. L’experiència 
demostra que si se superen els 2000 vehicles/hora, és difícil realitzar aforaments 
manuals perllongats en el temps, fins i tot amb observadors ben entrenats, ja que es 
requereix molta concentració. És aconsellable, si és precís classificar els vehicles, no 
passar de 800 vehicles/hora per observador. A vegades, es realitzen aforaments manuals 
en períodes curts (inferiors a 15 minuts) de forma que un sol observador pot recollir 
dades, a la mateixa hora, de varis moviments diferents. 
 
Aforaments automàtics 
 
Fins fa uns anys els comptadors automàtics utilitzats per als aforaments eren quasi 
exclusivament de tipus pneumàtic, en ells un vehicle en passar per sobre d’un tub de 
goma estès sobre la calçada transmet un impuls a una membrana que tanca un circuit 
elèctric.  
 
Amb idèntic sistema de funcionament existeixen dos tipus d’aparells: uns totalitzadors, 
que simplement van acumulant tots els impulsos que reben, i altres registradors, dotats 
d’un aparell de rellotgeria que imprimeix sobre una cinta el número de vehicles que 
passen cada cert temps, en general una hora. 
 
S’utilitzen més els registradors, malgrat que el seu cost és aproximadament deu vegades 
més elevat que el dels simples totalitzadors.  
 
Amb aparells de tipus pneumàtic pot aconseguir-se fàcilment una precisió del 10% 
encara que teòricament és possible arribar a un error inferior al 4 o 5%. Influeix bastant 
la cura i l’experiència dels operaris que els manegen i dels que atenen a la seva 
conservació i reparació. L’estat de la calçada i fins i tot la temperatura poden tenir certa 
influència en la precisió dels aforaments. 
 
Actualment s’estan utilitzant aparells més nous, com són els de pressió, els 
electromagnètics, els electrònics (ja siguin de radar, ultrasònics o infrarojos) i els 
fotoelèctrics. 
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Encara que tots ells serveixen  per l’objectiu fonamental de comptar el número de 
vehicles que passen per una calçada, generalment s’utilitzen quan es pretén alguna cosa 
més que el simple fet de realitzar un aforament. Per exemple, per a accionar els 
semàfors, per aconseguir un sistema de control electrònic de trànsit en un encreuament, 
un carrer o una zona, o per comprovar barreres de peatge. 
 
En general i exceptuant instal·lacions més complexes, els aforaments mecànics no 
serveixen per conèixer la composició del trànsit, així que els plans d’aforaments han de 
complementar-se amb dades manuals. Tot i això, determinats aparells poden distingir els 
vehicles en funció del seu pes, altura i longitud, encara que pel seu cost i complicació 
poques vegades es justifiquen, només per finalitats estadístiques, utilitzant-se més sovint 
quan es requereix un control directe molt precís. (Per exemple, en instal·lacions de 
peatge). 
 
A Catalunya, els equips utilitzats en els aforaments automàtics són els captadors (ja 
siguin pneumàtics o electromagnètics), registradores, mòdems i casetes d’ubicació dels 
elements. Tots els equips s’instal·len en una caseta de formigó. També s'ha de pensar en 
la font d'alimentació ja sigui convencional o a través de plaques solars.   
 
Un cop s'obtenen les dades de pas de vehicles pels aforaments, es passa al càlcul del % 
OCC que es defineix com el tant per cent de temps ocupat i es calcula com: 
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on T és el temps estudiat en segons i N és el nombre de vehicles registrats en el període 
de temps T. 
 
Un cop s'ha calculat aquest valor es pot obtenir el valor de la densitat que es defineix 
com: 
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en la que VL és el promig de la longitud d'un vehicle (en metres) i DL  és la longitud de 
la zona de detecció també en metres. D'aquesta manera la densitat k és en vehicles per 
carril i quilòmetre. 
 
Cal dir que molts dels sistemes de control de trànsit que utilitzen la característica 
macroscòpica de la densitat com una variable de control, utilitzen la mesura del tant per 
cent de temps ocupat sense convertir- la en densitat. Tot i així, la densitat és important 
per estimar el temps de viatge i les demandes de trànsit. 
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Tot seguit calculem la velocitat dels vehicles com: 
 

0t
LL

x DV
i

+
=&  (5) 

 
en la que ix&  és la velocitat del vehicle (metres per segon), VL  és la longitud d'un vehicle 
(metres) i DL  és la longitud de la zona de detecció (metres) i 0t  és el temps en segons en 
el que un vehicle ocupa la zona de detecció. 
 
Amb l'obtenció d'aquestes dues dades es pot aconseguir la tercera variable a través de les 
següents gràfiques: 
 

 
FIGURA 1  Relació Densitat – Flux en autopista.  

(Font: Highway Capacity Manual) 
 

I la que relaciona la velocitat amb el flux: 
 

 
FIGURA 2  Relació Velocitat – Flux en autopista.  

(Font: Highway Capacity Manual) 
 

Idèntiques figures les trobem pel cas de carreteres convencionals. 
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Per a poder relacionar directament la velocitat amb la densitat cal considerar models 
teòrics proposats per diferents autors. 
 
Greenshields realitzà una de les primeres investigacions sobre el comportament del flux 
vehicular, en la que va estudiar la relació existent entre la velocitat i la densitat. 
Utilitzant un conjunt de dades (k, v), per a diferents condicions de trànsit, va proposar 
una relació lineal entre la velocitat v i la densitat k, que mitjançant l’ajust per mínims 
quadrats s’arribà al model lineal. 
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en el que v  i fv  representen les velocitats buscada i la màxima que es pot aconseguir 

respectivament i k  i  jk  les densitats buscada i màxima que es pot assolir. 
  
Més tard, Greenberg optà per una relació logarítmica entre velocitat i densitat. 
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Hi ha altres models logarítmics com el de Underwood, i també de mixtes com el de Edie. 
 
Aforaments des d’un vehicle 
 
És possible aconseguir informació simultània sobre intensitats de trànsit i velocitats 
mitges fent que un observador des d’un vehicle, que circula dins la corrent de trànsit, 
aproximadament a la velocitat mitja, agafi les dades següents: 
 

a) vehicles que es creuen (C) amb el vehicle pilot 
b) vehicles que avancen al vehicle pilot (A1) i que són avançats per ell (A2). 
c) Temps de recorregut (T) en hores 

 
La intensitat horària és: 
  

T
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Aquest procediment és més exacte si dos vehicles circulen en sentit contrari per a trobar 
el valor mig, però si es tracta de trams de longitud no molt gran, un sol vehicle pot fer 
viatges d’anada i tornada. 
 
Per obtenir amb aquest procediment (que segur no podrà utilitzar-se en vies de més de 
dos carrils) una precisió acceptable, és convenient realitzar varis recorreguts. Aquest 
sistema només se sol utilitzar com a complement d’altres estudis de trànsit o per obtenir 
ràpidament alguna informació d’un tram concret, però no com a mitjà sistemàtic per a 
realitzar un pla d’aforaments; els resultats són més fiables si les intensitats de trànsit no 
són molt diferents en els dos sentits. 
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Si les condicions d’aplicació són adequades, la fiabilitat d’aquest mètode sembla que és 
del mateix ordre de la d’uns aforaments manuals de la mateixa duració, quant al 
coneixement del trànsit global en la zona recorreguda.  
 
Fotografies 
 
Una sèrie de fotografies aèries successives poden servir per a mesurar intensitats i 
velocitats de vehicles o vianants, densitats i grau d’ocupació de les calçades. 
 
Es tracta de detectar la posició dels vehicles en diferents temps i mitjançant el 
solapament de les diferents fotografies poder determinar a la velocitat a la que circulen i 
establir densitats i fluxos de via.  
 
No és però una manera habitual de realitzar aquest tipus d’estudis, ja que resulta un 
procediment car i lent. 
 
Es presenta a continuació una figura que mostra gràficament el que s’està estudiant en 
cada mètode d'aforament. Hi ha representades quatre trajectòries qualssevol realitzades 
per vehicles diferents per una mateixa via en un interval de temps limitat. El resultat de 
la intersecció d'aquestes trajectòries amb el diferencial de recorregut horitzontal és el que 
s’aconsegueix en mètodes d'aforaments manuals i automàtics; en canvi el resultat que 
s’obté de la intersecció de les trajectòries amb el diferencial temporal vertical correspon 
amb el que s’aconsegueix mitjançant el mètode de solapament de fotografies aèries.    
 

 

 
 
t* és l'instant en el 
que es realitza la 
fotografia 
 
 
x* és la secció en la 
que es realitza el 
compteig de vehicles 
 

FIGURA 3  Representació teòrica dels resultats obtinguts amb els diferents mètodes 
d'aforament.  

(Font: Elaboració pròpia) 
 
3.1.2  Aforaments actuals 
 
Actualment el mètode més utilitzat per aforar el trànsit és el d'aforaments automàtics. En 
cada punt, la xifra que s’obté d’un aforament solament pot considerar-se exacta en el 
mateix moment de realitzar-lo, pel caràcter naturalment variable de la circulació.  
 
Amb les dades que s'obtenen es pretén caracteritzar la circulació, els seus cicles i 
característiques típiques i les seves tendències a mig i llarg termini; per altra banda, es 
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busca una informació concreta de la circulació en cada tram de la xarxa, a efectes 
d’orientar la programació de la seva millora i conservació. 
 
Els aforaments es realitzen en estacions de quatre tipus: permanents, de control 
principal, de control secundari i de cobertura, seguint una metodologia basada en 
l’experiència, però que pot ser d’aplicació general. 
 
La idea bàsica del mètode consisteix en deduir d’alguns aforaments molt complets en 
trams representatius, uns coeficients que defineixen els cicles generals que se segueixen 
en casos afins, per després, mitjançant aforaments de curta durada, poder conèixer la 
IMD, aplicant als resultats d’aquests aforaments curts els coeficients obtinguts en els 
aforaments més complets.  
 
Com és ben sabut, la intensitat de pas de vehicles per les carreteres no és constant, sinó 
que oscil·la segons la mobilitat de la població, i segueix uns cicles diaris, setmanals, 
mensuals i anuals. Així doncs, una mesura puntual realitzada en una determinada secció 
d’una carretera, en un cert dia de l’any, no dóna informació de les intensitats mitjanes o 
extremes d’aquella carretera. Tenint en compte que la inversió necessària per a obtenir 
dades d’una manera permanent a totes les carreteres seria molt alta, s’ha establert una 
jerarquia o categoria de les estacions instal·lades, per tal d’obtenir, amb una mostra el 
més petita possible, una idea prou  representativa del trànsit a la xarxa. 
 
Estacions permanents 
 
Són aquelles on s’afora les vint- i-quatre hores del dia, tots els dies l’any, amb equips 
automàtics de registre horari, instal·lats de manera permanent, de forma que, exceptuant 
les avaries, es disposa d’informació de la intensitat de la circulació a cada hora de l’any, 
a més a més d’una idea suficient de la composició del trànsit, mitjançant aforaments 
manuals complementaris. 
 
A les seccions de carretera on s’instal·len es considera essencial l’exacte coneixement de 
les dades de trànsit, bé per la importància de la via o per considerar-se- les 
representatives de la xarxa pel que fa a la tendència del trànsit i la seva distribució 
temporal. 
 
Estacions de control principal 
 
Són aquelles en les que es realitzen aforaments durant 24 dies complets a l’any, triant sis 
períodes d’una setmana sencera de mesos alterns de manera que en cada període hi hagi 
cinc dies laborables i a més un dissabte i un diumenge. S'utilitzen per a carreteres de 
certa homogeneïtat per la seva situació, característiques i funció, les variacions de la 
intensitat al llarg del temps també poden considerar-se homogènies.  
 
De les dades de les estacions de control principal s’obtenen per tant una sèrie de factors 
(N, L i S) que permeten obtenir les IMD d’altres trams en els que es realitzen aforaments 
de més curta durada. 
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Estacions de control secundari 
 
El seu objectiu és anàleg al de les estacions de control principal, però no es mesura el 
cicle setmana l. Constitueixen una xarxa, superposada a les estacions de control principal. 
S’aforen 24 hores de dos dies feiners, en mesos alterns, o sigui, 12 dies a l’any, en grups 
de dos, amb aparells automàtics de registre horari.  
 
Cadascuna d’aquestes estacions s’ha associat a una altra permanent o primària, 
denominada afí, considerada similar en composició i comportament del trànsit. 
 
Estacions de cobertura 
 
Mitjançant les estacions de cobertura es pot conèixer la intensitat de trànsit de cada tram 
de carretera. En aquestes estacions es realitza a l’any un aforament d’un dia laborable 
qualsevol durant 16 hores, de 6 a 22, i a partir d’aquesta dada i les subministrades per les 
estacions de control afins, s'obtenen els coeficients corresponents i es determina la IMD. 
 
Cada estació de cobertura ha de representar un tram de trànsit uniforme. A les carreteres 
de major intensitat convé repetir els aforaments de cobertura anualment. En les IMD 
menors de 500, es realitza fins un aforament cada 2 anys i en les de IMD menors de 100, 
els aforaments es realitzen més espaiosament per a un mateix grau de precisió global en 
la determinació dels vehicles/km. a la xarxa de carreteres; encara que l’error relatiu en 
cada tram és major a mesura que disminueix la intensitat. Les estacions de cobertura són 
l’últim esglaó en la presa de dades. 
 
A continuació s'adjunta el nombre d’estacions de les quals el Pla de 2005 havia previst 
obtenir dades complertes: 

Estacions Permanents: 85 
 Estacions Primàries: 51 

Estacions Secundàries: 109 
Estacions de Cobertura: 131 

 
Estacions afins  
 
Dues estacions es consideren afins si l’evolució del trànsit en una i altra segueixen 
tendències semblants, fins al punt de poder considerar iguals els valors dels factors de 
transformació L i S. 
 
Factors de transformació  
 
Dels aforaments realitzats en les estacions de control es dedueixen els factors següents: 

1) Factor N, que mesura el trànsit nocturn i que és la relació entre el trànsit de 24 
hores i el trànsit en 16 hores (de 6 a 22h). Aquest coeficient és bastant estable per 
a cada carretera. Com a mínim, el factor N és de l’ordre de 1,07 i com a màxim 
de l’ordre de 1,40, encara que s’han arribar a mesurar factors N de més de 1,50. 
Com a mitja N varia d’1,10 a 1,15. En general el coeficient N és més gran els 
diumenges que en dies laborables i els valors més alts acostumen a correspondre 
a trams rurals dels grans itineraris, amb gran intensitat de circulació de vehicles 
pesats. 
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2) Factor L, que transforma la intensitat d’un dia laborable qualsevol en la IMD 
anual de dies laborables. El factor L s’obté al final de l’any per a cada estació, 
dividint la intensitat mitja anual dels dies laborables per la intensitat mitja de dies 
laborables d’un mes determinat. Els mesos de factor L més alt són en general 
gener i febrer, on a vegades és superior a 2, i el mes de L més baix acostuma a 
ser agost on en alguns casos és inferior a 0,5. 

 
3) Factor S que transforma la intensitat mitjana anual de dies laborables en 

intensitat mitjana diària, introduint l’efecte de dissabtes i diumenges. El factor S 
es calcula determinant la mitjana de tots els dissabtes (a) i diumenges (b) aforats 
i elaborant la següent expressió en que l representa la IMD de dies laborables. 

  

7
5 bal

S
++

=  (9) 

  
 Els valors del coeficient S depenen de la funció de la via, arribant a les que tenen 
un caràcter de lleure a xifres de fins 1,15. En les típicament de treball, els 
coeficients S són inferiors a 1, de l’ordre de 0,90. 
 

4) Factor K 
És el producte dels tres anteriors K = N x L x S. 
Multiplicant per K l’aforament de 16 hores en un dia laborable s’obté la IMD.  
 

Precisió del pla d’aforaments 
 
El coneixement exacte de la IMD (exactitud que, per cert, no és necessària) només seria 
possible en una estació permanent que funcionés a la perfecció. 
 
A la pràctica hi ha dos fonts d’errors: 
 a) L’error d’aparell o de l’operador manual 
 b) L’error del procediment basat en el coneixement d’una mostra representativa. 
 
El primer tipus d’error és comú a qualsevol sistema d’aforament i depèn en gran part de 
la cura en el maneig dels aparells i de l’entrenament del personal. Amb un control 
adequat, aquests errors poden limitar-se a xifres de l’ordre del 5 al 10% a cada 
aforament, que en avaluacions globals poden compensar-se i resultar un error final molt 
petit. 
  
L’error de procediment és difícil d’avaluar. En un sistema ben calibrat pot estimar-se 
que per a carreteres amb IMD alta (superior a 500) la desviació típica és inferior al 10%, 
és a dir, que normalment en els 2/3 dels aforaments l’error és inferior al 10%  i en el 
95% dels aforaments inferior al 20%; en carreteres amb IMD baixa (inferior a 500) les 
xifres anteriors poden estimar-se en el 15% respectivament. 
 
Els errors de les estacions de cobertura es deuen en gran part a deficiències en 
l’establiment d’afinitats. En els casos en que fou possib le establir afinitats correctes 
l'error es redueix entre el 10% i el 13%. 
 
Una altra part de l’error es deu a la curta durada de l’aforament. 
 



Estat de l'art 

   

Tot aquest procediment explicat és el que es realitza actualment per a l'obtenció de dades 
en les carreteres d’un país i que són la base per a la gestió de les infraestructures del 
transport. 
 
 
 
3.2  Sistemes GSM, GPRS i UMTS 
 
A principis dels anys 80 va aparèixer la tecnologia de primera generació (1G); la xarxa 
més extensa fou la AMPS (Advanced Mobile Phone System) i es caracteritzava per ser 
analògica i només per a veu. La velocitat de transmissió era baixa i de poca capacitat i 
les connexions eren de baixa qualitat. 
 
A principis de la dècada dels 90 es va estendre la segona generació (2G) que es 
caracteritzava per ser digital, oferia més seguretat i més aplicacions. La xarxa 
predominant és la GSM (Global System for Mobile Communications) i també la PDC 
(Personal Digital Communications ) utilitzada principalment al Japó. 

 
Ja a finals dels anys 90 s’ha anat introduint la tecnologia 3G, és a dir, la tecnologia de 
tercera generació que està pensada per a un mercat en què les aplicacions basades en les 
dades representen un punt molt important de la demanda. Aquesta tecnologia opera a 
velocitats altes d’informació (fins a 2Mbts per segon) gràcies al seu gran ample de 
banda, per a aplicacions que van molt més lluny de les aplicacions de veu com són les 
d’àudio (MP3), vídeo en moviment, videoconferència i accés ràpid a Internet, entre 
altres. Es podria definir com l’ADSL dels mòbils. L’estàndard de xarxa d’aquesta 
generació a Europa i altres països és la UMTS (Universal Mobile Telecommunications  
System). 
 
3.2.1  Xarxa GSM 
 
Introducció 
 
Originàriament fou un estàndard europeu per a la tecnologia mòbil concebut com un 
sistema o xarxa d’accés a la xarxa telefònica commutada, amb el valor afegit de la 
mobilitat proporcionada per la connexió ràdio i les funcionalitats que es van 
desenvolupant en recolzament a la mateixa. Ha esdevingut el sistema de telefonia mòbil 
més extens a tot el món i és actualment utilitzat en més de 100 països. A Europa, Àsia i 
Austràlia la xarxa GSM opera amb 900 MHz i 1800 MHz i a Amèrica del Nord i parts 
de Amèrica del Sud i d’Àfrica operen amb 1900 MHz. 
  
GSM (Global System for Mobile) és un sistema de telefonia mòbil de segona generació, 
d’accés digital. Aquesta tecnologia permet una major qualitat de servei i un major 
nombre de facilitats (com transmissió de fax i dades a 9600 bps, agenda electrònica, 
control de consum, servei de missatges curts de text SMS i de correu electrònic,...) que 
els de primera generació. 
 
Estructura 
 
L’estructura bàsica de GSM s’organitza com una xarxa de cèl·lules radioelèctriques 
contínues que proporcionen cobertura completa a l’àrea de servei. Cada cèl·lula pertany 
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a una estació base (BTS) que opera en un conjunt de canals de ràdio diferents als 
utilitzats en les cèl·lules adjacents i que estan distribuïdes seguint un pla cel·lular. 
 

 
FIGURA 4  Esquema de cel·les radioelèctriques.  

(Font: www.yucatan.com) 
 

A continuació es fa una breu explicació de les característiques de les cel·les i la seva 
planificació en el territori. 
 
Quan s’ha de realitzar la planificació i desplegament d’un sistema sense fils d’un punt a 
multipunts s’han de tenir en compte varis factors com són la zona geogràfica i orografia 
del terreny, densitat d’abonats i de demanda, qualitat de servei necessitat, balanç de 
potències de l’enllaç ràdio, dimensions i número de cel·les, emplaçament de les 
estacions base, reutilització de freqüències, cost del sistema, etc.  
 
Addicionalment, els efectes de bloqueig del feix de la senyal emesa per les estacions 
base, el solapament entre cel·les o la redundància del sistema també afecten a la qualitat 
de servei. El solapament entre cel·les és un factor de disseny important per tal que es 
garanteixi que un abonat situa t a prop del límit de la cel·la pugui rebre servei de 
múltiples direccions. Un valor típic de solapament és el 15%, el qual pot variar depenent 
de la densitat de població i de l’obstrucció causada per grans edificis. Finalment, per a 
minimitzar el temps de caiguda del sistema en cas de fallada o degradació de 
l’equipament, poden utilitzar-se transmissors, receptors i antenes de reserva 
(redundància d’equips). Quan el sistema de gestió detecta una fallada en un determinat 
equip es commuta a l’equip de reserva en uns pocs microsegons. Els transmissors i 
receptors digitals de banda ampla posseeixen targetes de monitorització que tenen la 
funció de mesurar paràmetres com potència de sortida, temperatura, freqüència de 
l’oscil·lador local, etc. Tots aquests valors analògics es digitalitzen i es transmeten cap al 
centre de control de xarxa, el qual s’encarrega de comprovar els marges de funcionament 
i commutar a l’equipament redundant en cas de fallada. 
 
Les dimensions màximes de cel·la es troben directament relacionades amb la qualitat de 
servei exigit i pot calcular-se mitjançant un balanç de potències. Les dimensions de 
cel·les poden variar dins de la zona de cobertura degut al tipus d’antena utilitzada, a la 
seva altura, a les pèrdues per vegetació, a l’esquema de modulació utilitzat i a altres 
efectes anteriorment comentats. En el cas de la banda de 26 GHz els radis típics de cel·la 
oscil·len entre 2-4 km, mentre que la banda de 3,5 GHz proporciona abastaments de 15-
20 km. Tot i això, el tipus d’àrea (urbana, suburbana o rural) condiciona de manera 
important les dimensions de la cel·la per qüestions de tràfic. Tot i que els diferents 
abonats poden disposar d’un nivell de senyal suficient, l’ample de banda disponible és 
un recurs compartit entre els usuaris. D’aquesta manera, en el cas de zones amb alta 
densitat d’usuaris o grans consums d’ample de banda (edificis d’empreses), no es pot 
garantir una certa qualitat de servei i és necessari reduir el radi de les cel·les (en alguns 
casos fins els 500m). 
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El cost total del sistema depèn d’una sèrie de factors: balanç de potències, dimensions de 
cel·la, solapament entre cel·les, nombre de cel·les, capacitat de tràfic, nombre de sectors 
per cel·la i cost per cel·la. La sectorització de les cel·les es realitza per qüestions de 
tràfic, ja que permet la reutilització de les freqüències i per tant de l’ample de banda 
disponible. En general, el cost del sistema depèn del nombre de cel·les necessàries per a 
cobrir tota l’àrea de cobertura. El cost dels equips de ràdiofreqüència (transmissors, 
receptors i antenes) es veu reflectit en cada un dels sectors de la cel·la, mentre que el 
cost de l’equipament intern de l’estació base depèn de la capacitat de tràfic requerida. 
Durant el disseny del sistema, els operadors de la xarxa acostumen a utilitzar eines i 
programes informàtics per a optimitzar costos. 
 
Així doncs, el territori es fragmenta en cel·les, cada cel·la queda delimitada pel radi de 
cobertura de l’estació base (BTS). Un grup d’estacions base es connecten a un 
controlador d’estacions base (BSC), i finalment un o varis controladors BSC es 
connecten a una central de commutació de mòbils (MSC) que és el nucli de la xarxa 
GSM com a responsable de les funcions de la xarxa. La informació referent als abonats 
està emmagatzemada en dues bases de dades que es coneixen com a registre de 
posicions base (HLR) i registre de posicions de visitants (VLR).  
 
 
 

 
FIGURA 5  Estructura de la xarxa GSM.  

(Font: Ericsson) 
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Elements 
 
Els elements que conformen la xarxa GSM es poden agrupar en tres grups diferenciats.  
 

 
FIGURA 6  Elements de la xarxa GSM.  

(Font: www.bsi.bund.de) 
 

MS (Mobile Station) formada pel terminal GSM o aparell mòbil i la SIM (Subscriber 
S¡Identity Module). L'aparell mòbil s'identifica dins de qualsevol xarxa GSM per 
l'International Mobile Equipment Identity (IMEI). La SIM és una petita targeta 
intel·ligent que serveix per a identificar les característiques del terminal i de l’abonat. 
Sense la targeta SIM el terminal mòbil no serveix per a res. El millor avantatge que té la 
SIM és el de proporcionar mobilitat ja que es pot introduir en diferents terminals donant 
a l’usuari la possibilitat d’utilitzar tots els serveis que ha contractat. Un cop s’ha 
introduït la targeta SIM al terminal, s’activa el procés de cerca de les xarxes GSM 
disponibles per a intentar ser validat. Un cop la xarxa valida el terminal, el telèfon queda 
registrat en la cèl·lula que l’ha validat. És important destacar que la xarxa que valida el 
terminal és la que l’usuari té contractada tot i que en la cerca n’hagi pogut trobar 
d’altres. La SIM conté el valor de l’International Mobile Subscriber Identity (IMSI) 
utilitzat per a identificar i validar l’abonat en qualsevol sistema GSM. A més a més 
conté els procediments de criptografia per a la confidencialitat de la informació de 
l’usuari. L'IMSI és un número de 15 xifres.  
 
BSS (Base Station Sub-System) que té com a principal funció la de connectar els grups 
d’estacions mòbils amb els NSS (Network Sub-System) i la de rebre i transmetre les 
dades. Igual que abans consta de dos elements: la Base Transceiver Station (BTS) i la 
Base Station Controller (BSC). La BTS emmagatzema tots els receptors/transmissors 
que serveixen a una cel·la i s’encarrega de rebre i enviar informació al canal ràdio. És la 
responsable de comunicar l’estació mòbil amb el BSC. I  la BSC s’utilitza com a 
controlador de les BTSs. Les seves funcions són les de governar els recursos ràdio per a 
una o més BTSs, controlant la connexió entre la BTSs i la MSCs (centrals de 
commutació que proporcionen la connexió a la xarxa física i a altres xarxes), gestionar 
els canals ràdio, el senyal, els salts de freqüència i els handover (és a dir, el canvi de 
cel·la quan l’usuari es desplaça durant una conversa dins la mateixa àrea de cobertura). 
 
NSS (Network Sub-System) que és el sistema encarregat d’administrar les 
comunicacions que es realitzen entre els diferents usuaris de la xarxa. És en aquesta 
etapa de la comunicació que s’encripta la informació de l’usuari per assegurar-ne la seva 
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confidencialitat. El procediment bàsic per a assegurar la confidencialitat és transformar 
l’IMSI a TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) que s’assigna en el moment de 
la trucada i té un significat temporal. Igualment la NSS es divideix en set elements amb 
funcions diferents:  
 
 MSC (Mobile Services Switching Center), que s’encarrega de realitzar els 
treballs de commutació dins de la xarxa i proporcionar connexió amb altres xarxes. Dins 
de la NSS pot haver-hi més d’un MSC i cadascun és responsable de la gestió del trànsit 
d’una o més BSS. Altres funcions del MSC són l’autenticació de la MS que ha realitzat 
la trucada que és necessari per a determinar si l’usuari està habilitat per a gaudir del 
servei; és el responsable també de garantir la confidencialitat de la identitat de l’usuari 
en el canal ràdio. El MSC és també l’encarregat de crear la correspondència entre el 
TMSI i l’IMSI. I assignar un nou TMSI quan el mòbil es desplaci a una àrea de 
localització controlada per a un altre MSC. 
 
 GMSC (Gateway Mobile Services Switching Center), que s'utilitza de mediador 
entre les xarxes de telefonia fixa i la xarxa GSM, ajustant els protocols de comunicació 
d’ambdues per a que s’entenguin. 
 
 HLR (Home Location Registrer) i VLR (Visitor Location Registrer), són bases 
de dades que contenen informació sobre els usuaris. En el següent apartat s'explicarà 
detalladament el funcionament d'aquestes bases de dades. 
 
 AuC (Authentication Center), que proporciona els paràmetres necessaris per a 
l’autenticació d’usuaris dins la xarxa. L’autenticació es produeix cada vegada que la MS 
es connecta a la xarxa, cada vegada que la MS rep o realitza una trucada, cada vegada 
que s’efectua l’actualització de la posició de la xarxa i cada vegada que se sol·licita 
l’activació, desactivació o informació sobre els serveis suplementaris.  
 
 EIR (Equipment Identity Register), és també un element per a la seguretat de 
les xarxes GSM però a nivell d’equips vàlids. L’EIR conté una base de dades amb tots 
els terminals que són vàlids per a ser utilitzats a la xarxa. Aquesta base de dades conté 
els IMEI (International Mobile Equipment Identity), de manera que si un mòbil intenta 
utilitzar la xarxa i el seu IMEI no es troba localitzat a la base de dades de l’EIR no podrà 
fer ús de la xarxa 
 
El funcionament és clar: a cada intent de connexió de la MS amb la xarxa, el MSC 
mitjançant l’EIR verifica la possibilitat de connectar-se a la xarxa. 
 
En el futur està prevista la interconnexió amb tots els EIR dels diferents operadors GSM, 
per evitar l’ús d’aparells robats en països diferents als que s’ha produït el robatori. 
 
 GIWU (GSM Interworking Unit) que serveix com a enllaç de comunicació entre 
les diferents xarxes per a la comunicació de dades. 
 
NMC (Network Management Center) que és un sistema d’operació que constitueix la 
màxima jerarquia dins el sistema d’explotació. D’aquest centre en depenen la resta de 
Centres d’Operació i Manteniment (OMC).  Una de les seves funcions és la 
d'administració dels abonats i possibilitat de poder conèixer la seva posició dins l’àrea de 
cobertura o localització. 
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Funcionament 
 
El territori s’estructura en una xarxa de cèl·lules radioelèctriques contínues. Un grup de 
cel·les pertanyen a una estació base BTS i un grup de BTSs es connecta a un controlador 
d’estacions base (BSC) i finalment una o vàries BSC es connecten a una central de 
commutació de mòbils (MSC). 
 
En la central de commutació de mòbils hi ha  les bases de dades HLR i VLR. La HLR és 
la base de dades en la que es memoritzen totes les informacions d’identificació en el 
moment de subscriure’s. La HLR té la funció de comunicar a la VLR que gestiona la 
nova àrea a la que ha accedit algunes dades relatives als abonats. Dins de la HLR els 
abonats són identificats pel número MSISDN = CC / NDC / SN on CC és el codi del 
país, NDC és el codi nacional de destí i SN és el número de l’abonat. 
 
Una xarxa GSM pot tenir un o varis HLR, depenent del número d’usuaris mòbils, de la 
capacitat de l’equip i de l’organització de la xarxa. Quan existeixen més d’un HLR, a 
cada un d’ells se’ls assigna una àrea de numeració, és a dir, un conjunt de Mobile Station 
ISDN Number (MSISDN). El MSISDN identifica unívocament una subscripció de 
telèfon mòbil en el pla de numeració de la xarxa telefònica commutada pública 
internacional. 
 
Les funcions implementades per la HLR es poden agrupar en funcions de seguretat, de 
registre de la posició, de cost de la trucada, de gestió de les dades de l’abonat i de gestió 
de les dades estadístiques. 
 
I la informació que emmagatzema  és de dos tipus, informació de subscripció dels 
abonats i informació de localització dels abonats, permetent d’aquesta manera la funció 
de seguiment, és a dir, l’actualització automàtica de la posició del mòbil perquè se li 
pugui encaminar les trucades que rebi. 
 
En canvi, la VLR és una base de dades que memoritza, de manera temporal, les dades de 
tots els abonats que es troben en una àrea geogràfica sota el seu control. Aquestes dades 
es demanen a la HLR al que pertany l’abonat. 
 
Conté la informació necessària per a gestionar les trucades originades o rebudes pels 
mòbils registrats en la seva base de dades. Aquesta informació inclou els següents 
elements: 
 TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) utilitzat per a garantir la 
seguretat de l’IMSI; s’assigna cada vegada que es canvia l’àrea de localització. 
 Estat de la MS (Mobile Station): encès, apagat, ocupat. 
 L’estat dels serveis suplementaris: Call Waiting, Call Divert, Call Barring. 
 Els tipus de serveis subscrits per l’abonat al que se li permet accedir: veu, 
servei dades, SMS, altres serveis auxiliars. 
 La identitat de l’àrea de localització (LAI) a la que es trobi registrat la MS, de 
les possibles àrees que estan sota el control de la MSC/VLR. 
 
Paràmetres emmagatzemats en els registres HLR/VLR 
 
Els paràmetres emmagatzemats tant en el registre HLR o VLR són els que faciliten 
l’entesa entre les diferents àrees de localització per les que es pot estar movent un usuari.  
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La HLR conté i administra la informació dels abonats, manté i actualitza la posició del 
mòbil i la informació del perfil de servei. En canvi, la VLR està dissenyada per no 
sobrecarregar la HLR i guardar localment la mateixa informació que la HLR quan 
l’abonat es troba en estat d’itinerància o roaming. Les dades poden ser permanents o 
temporals; les primeres són les que poden ser assignades i modificades per l’operador en 
canvi les segones són assignades i canviades automàticament per les funcions de la 
xarxa. 
  

• Dades relacionades amb la identificació  
 
IMSI: s’emmagatzema a la SIM i s’assigna a l’abonat en el moment de subscriure’s; 
identifica a una unitat mòbil donada. És un número intern de xarxa per a l’accés a les 
bases de dades d’abonats per avisar a aquests. Com que aquest número es difon per la 
ràdio i pot ser capturat, la GSM per preservar la confidencialitat de la identitat, un cop 
s’ha registrat un abonat se li assigna una identitat fictícia, TMSI . 
 
L’IMSI es composa de 15 dígits i es divideix en tres elements:    
 MCC (Mobile Country Code): tres dígits que identifiquen el país domicili de 
l’abonat mòbil. 
 MNC (Mobile Network Code): dos dígits per a usos de la GSM; identifica 
l’operador dins el país de l’abonat mòbil. 
 MSIN (Mobile Station Identification Number): deu dígits que identifiquen a 
l’abonat mòbil dins de l’operador.  
  
Existeix també el valor NMSI (National Mobile Station Identity) que està format pel 
codi de xarxa mòbil (MNC) i el número d’identificació de l’abonat mòbil (MSIN): 
NMSI=MNC+MSIN. Únicament identifica l’estació mòbil (MS) a nivell estatal. Així 
doncs, per a identificar l’estació mòbil a nivell internacional es concatenarà 
l’identificador de l’estat amb l’identificador a nivell estatal; és a dir, el MCC+NMSI 
formant el IMSI. 
 
TMSI és la identitat temporal que se li donarà a un abonat durant un interval de temps. 
Com que el TMSI té importància únicament local, és a dir, dins de la VLR i de l’àrea 
controlada per la VLR, l’estructura i codificació serà escollida segons acords entre 
l’operador i el fabricant. El TMSI és assignat per la VLR. Per a evitar l’assignació doble 
de TMSIs després que un node d’assignació comenci de nou, una part del TMSI es 
relaciona amb el temps en què ha estat assignat. 
 
LMSI (Local Mobile Station Identity): es refereix a dades temporals de l’abonat. 
L’assigna la VLR i s’emmagatzema a la HLR. Aquest paràmetre es refereix a la identitat 
local assignada per la VLR a un abonat per a accelerar la cerca de registres mòbils en 
comunicacions amb la VLR. 
 

• Dades relacionades amb el moviment per la xarxa o roaming 
 
MSRN (Mobile Station Roaming Number): és el número que s’utilitza per a 
l’encaminament de les trucades destinades a una estació mòbil MS. És assignat a un 
usuari quan està fent roaming en una xarxa; el roaming és la possibilitat que té l’estació 
mòbil (MS) per a canviar entre diferents xarxes de diferents operadors, pel que és 
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necessari un acord entre operadors, intercanviant informació de costos de trucada i de 
subscripció de l’usuari. Utilitzada per a redirigir les trucades a la MSC on està 
connectada la MS. El MSRN es passa a la MSC per la HLR per encaminar trucades a la 
MS. Té la mateixa estructura: Codi de l’estat (CC) en el qual el registre de posició del 
visitant és localitzat; el codi de destí estatal (NDC) del GSM visitant o àrea 
d’enumeració i el número d’abonat amb l’estructura apropiada per aquella zona 
d’enumeració. El MSRN pot ser idèntic al MSISDN en determinades circumstàncies. 
 
LAI (Location Area Identification): serveix per a identificar l’àrea a on està ubicada 
l’estació mòbil. Té la següent estructura: LAI = MCC +MNC +LAC; MCC i MNC tenen 
el mateix valor que abans i el LAC (Location Area Code) és el codi que serveix per a 
identificar una àrea de localització dins d’una xarxa GSM. 
 
CGI (Cell Global  Identity) o Cell ID: és la identitat global de la cel·la amb la que 
l’estació mòbil MS té actualment contacte ràdio o amb la que la MS ha tingut l’últim 
contacte ràdio. La VLR actualitzarà el paràmetre Cell ID emmagatzemat en el moment 
de cada connexió ràdio. El valor de la Cell ID és una de les dades d’abonat temporals 
emmagatzemades en la VLR. Aquest paràmetre Cell ID o CGI s’obté concatenant la 
identificació de l’àrea de localització (LAI) i la identitat de la cel·la (CI). Serveix per a 
identificar unívocament una cel·la dins d’una xarxa GSM. La identitat de cel·la (CI) ha 
de ser única dins d’una àrea de localització i identifica unívocament una cel·la dins 
d’una àrea de localització. 
 
Un cop coneguts els paràmetres bàsics per a entendre el funcionament de tota la xarxa 
s’estudia l’ordre en què es produeixen els esdeveniments.  
 
Si una estació mòbil desitja obtenir servei des d’una cel·la i, en particular rebre trucades 
en aquesta; ha d’assegurar-se de que el seu usuari (representat per la SIM) es registra en 
l’àrea de localització d’aquesta cèl·lula. El resultat de l’últim intent de registre 
s’emmagatzema a la SIM; així com la identitat de l’àrea de localització. Quan el mòbil 
es desplaça cap a un lloc millor cobert per una cel·la que pertany a una altra àrea de 
localització, o quan el mòbil intenta obtenir servei en una altra xarxa, l’estació mòbil ha 
d’intentar registrar l’usuari en aquesta nova zona. 
 
La informació de regis tre s’emmagatzema en dos llocs diferents de la infraestructura 
GSM: en la HLR i en la MSC/VLR visitats. De fet, la mateixa informació està 
disponible en tres llocs diferents del sistema, essent la SIM el tercer lloc. Aquesta 
informació pot canviar i es necessita una sèrie de procediments per garantir coherència 
entre les tres entitats. 
 
La raó fonamental per canviar és quan l’estació mòbil decideix que l’àrea de localització 
que millor servei li pot oferir ha de canviar. Llavors, l’estació mòbil notifica i avisa a la 
MSC/VLR a la que pertany la nova cèl·lula. Aquesta MSC/VLR pot ser la mateixa que 
la d’abans, si controla ambdues àrees de localització, o una nova. En el cas de canvi de 
MSC/VLR, la nova MSC/VLR avisa a la HLR la qual, al mateix temps, avisa a les 
MSC/VLR anteriors. 
 
A més a més dels registres deguts a canvis d’àrea de localització, es defineix un registre 
periòdic de manera que l’estació mòbil pugui notificar la seva presència a la xarxa a 
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intervals de temps determinats. Aquest registre periòdic és un paràmetre que determina 
l’operador, podent fins i tot eliminar- lo, si és el que vol fer. 
 
Gestió de la telefonia mòbil 
 
La gestió de la telefonia mòbil s'entén com el conjunt de processos utilitzats per a 
mantenir localitzables a tots els terminals mòbils del sistema.  
 
L’estructura GSM, entesa com una sèrie d’estacions base BTS distribuïdes per la xarxa i 
gestionades mitjançant uns controladors, juntament amb el fet que les estacions mòbils 
(MS) poden trobar-se en qualsevol zona del sistema cel·lular, suggereixen una 
possibilitat d’intentar conèixer la posició dels usuaris (vehicles) utilitzant el terminal 
mòbil. 
 
La gestió de la mobilitat, doncs, tracta de la funcionalitat mitjançat la qual la xarxa 
coneix la situació del terminal mòbil. Com que entre aquest i la xarxa no hi ha cap vincle 
físic continu, s’implementa un procediment que permeti conèixer on es troba el mòbil, 
amb la precisió requerida en cada moment i per a satisfer les condicions operatives 
necessàries. Per exemple, quan un mòbil es vincula a una xarxa i roman en estat d’espera 
o d’escolta, és suficient que la xarxa conegui l’àrea a la que ha d’alertar- lo quan hi hagi 
una trucada amb destí el mateix. Tanmateix, si el mòbil manté activa una connexió de 
dades, en una xarxa de paquets, la xarxa requereix conèixer la cèl·lula en la que es troba 
el mòbil per a enviar- li els paquets de dades destinats a ell. 
 
La localització del mòbil a la malla cel·lular pel conjunt d’estacions base implica una 
comunicació entre el mòbil i la xarxa. És objectiu de la gestió de localització: optimitzar 
el trànsit de senyalització, tant l’associat a la localització pròpiament dita com el 
relacionat amb els missatges d’alerta. Les funcionalitats relacionades amb la localització 
es desenvolupen basant-se en una estructura lògica jerarquitzada de la malla cel·lular, 
que permet tenir localitzats als mòbils amb major o menor exactitud geogràfica, 
depenent de la funció de comunicacions a la que serveixi la localització. 

 
Una àrea de localització és una zona geogràfica coberta per un conjunt d’estacions base 
que pertanyen a un mateix grup. Una cel·la és la zona de l'àrea de localització en la qual 
una estació base proporciona serveis. Les àrees de localització s’identifiquen mitjançant 
el número LAI; les cel·les dins d’aquest LAI s’identifiquen mitjançant la identificació de 
cel·la (CI). Així doncs, el valor d’identitat global de la cel·la (CGI) estarà format per la 
concatenació del LAI i CI. 
 
Els dos principals processos de la gestió de la mobilitat són la gestió de la informació de 
localització i la localització del mòbil per a l’entrega de la trucada entrant. 
 

• Gestió de la informació de localització 
 

La xarxa GSM ha de tenir contínuament localitzats els seus usuaris per a poder 
proporcionar serveis amb el menor retard possible i a la vegada amb el menor cost de 
senyalització. Com que els terminals són mòbils, és necessari realitzar un seguiment dels 
mateixos per a poder trobar la cel·la on es troba cada terminal. Com s’ha dit, com que els 
usuaris s’estan movent per la zona de cobertura de la xarxa, és necessari que els registres 
emmagatzemats en les bases de dades (HLR i VLR) s’actualitzin periòdicament.  
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La Gestió de la informació de localització es pot dividir en dos passos; el primer 
s’anomena Actualització de posició que consisteix en l’enviament de missatges de 
senyalització per a actualitzar la posició per part del terminal mòbil. El segon pas és el 
Registre de Localització que està constituït pel conjunt de processos encarregats 
d’actualitzar la base de dades del sistema a través dels missatges d’Actualització de 
Posició enviats pels terminals mòbils. 
 
Moments en els que es produeix el registre de localització: 
 - Cada vegada que es connecta el mòbil a la xarxa; és a dir, en el moment en el 
que el terminal mòbil s’engega. 
 - Cada vegada que finalitza un temporitzador associat al procés de localització, 
que obliga al mòbil a realitzar un nou registre encara que es trobi en la mateixa LA. 
 - Cada vegada que canvia de LA, que ho detecta comparant l’identificador de 
LA que tenia emmagatzemat en la SIM amb el que està rebent.  
 
Procés: La MS inicialitza el procés de registre transmetent a la seva estació base 
l’identificador de  l’àrea de localització que està rebent. 
 
La BSC o BTS envia aquest missatge al MSC del que depèn, que realitza la consulta 
necessària a la VLR associada. 
 
La VLR actualitza el registre de localització de MS. Si la nova LA pertany a una VLR 
diferent, el nou VLR determina la direcció de la HLR del terminal mòbil, a través del 
número d’identificació del MS, i envia un missatge d’actualització de la localització a la 
HLR. En un altre cas, el registre de localització finalitza. 
 
La HLR realitza un procés d’autenticació amb el terminal mòbil, si és correcta, 
emmagatzema l’identificador de la nova VLR en el registre corresponent i envia un 
missatge de confirmació a la nova VLR. 
 
La HLR envia un missatge a la VLR anterior del que depenia el MS, per a que anul·li el 
registre associat a la MS. L’anterior VLR elimina el registre de la seva base de dades i 
envia la confirmació corresponent a la HLR. 
 
Tots aquests missatges són de senyalització, amb el corresponent trànsit en la xarxa. En 
la taula següent s’indica el número de missatges transmesos en els diferents casos: 
 

TAULA 1  Missatges enviats en cada funció de connexió 
 

Tipus de registre Nº missatges Bytes 
En el mateix VLR 5 122 
En la mateixa MSC 21 1131 
Entre diferents MSC 36 1309 

 
Si les àrees de localització són petites, com passa en les zones urbanes, el promig de 
registres de localització augmenta considerablement, provocant que la quantitat de 
trànsit de senyalització generat augmenti tant que superi el propi trànsit de trucades. 
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• La localització del terminal mòbil 
 
Quan es produeix una trucada entrant per una determinada MS, la xarxa ha de localitzar 
aquest terminal dins d’una zona de cobertura per a poder establir la trucada. El procés es 
divideix en dos parts: 
 
Determinar la VLR al que està associada la MS en aquell moment, per a dur-ho a terme, 
consulta en el registre corresponent en la HLR del que depèn l’abonat de la MS. 
 
Localitzar la cel·la en la que es troba la MS. La VLR envia un missatge a la MSC que 
gestiona la LA en la que està registrat la MS. A continuació, la MSC realitza una cerca 
(paging) en totes les cel·les que pertanyen a la LA, enviant un missatge de broadcast 
amb un identificador del mòbil al que s’ha d’entregar la trucada. Finalment, les MS 
analitzen aquest missatge i respon la MS buscada, en aquest moment ja es pot establir al 
canal necessari per a cursar la trucada.  
 
Si les LA són grans, es produeix un augment considerable de l’ample de banda ràdio 
consumit en els processos de cerca per a cada trucada entrant d’una MS.  
 
Tot i que hi ha diverses tècniques de localització, la que s'utilitzarà per raons de costos i 
per prestacions ofertes a l'hora d'aconseguir el grau de localització adequat, és el servei 
d'informació de posició utilitzant la pròpia infraestructura de la xarxa GSM: la tècnica 
basada en la identitat de cel·la  (Cell- ID). 
 
Aquesta tècnica serveix per ubicar tot tipus de dispositius mòbils en xarxes GSM, GPRS 
i UMTS. La localització del terminal es basa en la informació (identitat) de la cel·la que 
li dóna cobertura mitjançant el valor de l’identificador CGI. De manera que s’obté una 
aproximació de la zona geogràfica en la que està ubicat el mòbil. Aquesta tècnica 
presenta l’avantatge d’utilitzar la capacitat intrínseca de la xarxa de poder localitzar un 
terminal dins la xarxa mòbil cel·lular, pel que no es necessita realitzar cap inversió en la 
xarxa per a obtenir informació de localització. 
 
Això és així degut a què per a establir una connexió amb un terminal, és necessari 
conèixer la cèl·lula en la que es troba per a poder encaminar la trucada. En les xarxes 
GSM, la identitat de la MSC de la zona en la qual es troba el mòbil s’emmagatzema en 
la HLR associada al mòbil; és a dir, en la HLR de la MSC on el mòbil es va registrar 
quan es va registrar a la xarxa (la primera trucada). Una vegada coneguda la MSC on es 
troba el mòbil, es pot realitzar l’encaminament de la trucada correctament. A més a més, 
es pot conèixer la localització de l’usuari ja que en tenir cada MSC associada una àrea de 
localització (LA), es pot tenir una zona geogràfica en la que es troba localitzat l’usuari. 
 
Com ja s’ha comentat, cada MSC pot tenir associades vàries BSCs i aquestes poden tenir 
associades vàries BTSs, de manera que per a tenir localitzat un mòbil, aquest envia 
periòdicament un missatge a la xarxa actualitzant la seva posició cada vegada que canvia 
de LA. Per altra banda, quan és necessari establir una connexió amb el terminal, aquest 
realitza una cerca en la LA amb la finalitat de localitzar sota quina BSC i cèl·lula es 
troba (Cell- ID). 
 
És important destacar que aquesta tècnica de localització es basa exclusivament en l’ús 
de la informació proporcionada per un terminal mòbil quan està encès. La localització 
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basada en la xarxa GSM presenta el desavantatge de tenir bastant menys precisió. El 
marge d’error és de 200 metres en ciutats i en zones rurals depèn de la densitat de les 
antenes, encara que poden donar errors d’entre 5 i 20 quilòmetres. L’avantatge 
consisteix en que és un sistema bastant econòmic perquè aprofita la tecnologia implícita 
de la xarxa per a calcular la posició. 
 
Definició d’entorns  
 
Quan es parla d'implantació d'una xarxa de telefonia mòbil com la de GSM s'ha 
d'estudiar l'entorn en el que es vol desplegar. S'han caracteritzat dos entorns ben 
diferenciats que tenen en compte les dues principals situacions que es poden donar. 
 

• Entorn per a vianants  
 
Aquest entorn es caracteritza per microcèl·lules i baixa potència transmesa. Les 
estacions base se situen a l’exterior amb altures d’antena baixes, suposadament situades 
en façanes, faroles o semàfors. Els usuaris vianants se situen als carrers i en l’interior 
dels edificis. L’estructura de carrers és del tipus Manhattan, formada per una xarxa 
regular de carrers i avingudes perpendiculars.   
 
Es proposa un esquema de desplegament amb estacions base que utilitzen antenes 
omnidireccionals. La cobertura que produeixen s’orienta al llarg dels carrers i  als carrers 
laterals. La posició dels mòbils s’actualitza cada 5 metres i la seva velocitat pot canviar 
en cada actualització de la posició. 
 
Correspon a aquesta definició d'entorn el de ciutats en les que els usuaris no es mouen a 
gran velocitat i en el que la demanda es pot considerar gairebé constant. 
 

• Entorn per a vehicles 
 
Es caracteritza per grans macrocèl·lules formades per estacions base amb antenes per 
sobre dels edificis o en superfícies elevades i potències transmeses altes. Típicament no 
hi ha visió directa entre transmissor i receptor i la velocitat dels vehicles dels usuaris és 
alta. La potència mitjana de la senyal rebuda varia amb la distància elevada a un 
exponent, denominat exponent de pèrdues, que varia entre 3 i 5 depenent dels entorns.  
 

αdKP ·=  amb ( )5,3∈α  (10) 
 
El desplegament suggerit per a aquest entorn és a base de macrocèl·lules amb 
emplaçament de 3 sectors. Cada sector proporciona una cobertura hexagonal. El radi de 
la cèl·lula és de 2000 m per a serveis de fins a 144kbit/s i de 500 m per a serveis per 
sobre de 144 kbit/s. L’altura de l’antena de l’estació base està a 15 m per sobre de 
l’altura mitja dels edificis o de la superfície general. 
 
Un cop conegut el funcionament bàsic de la xarxa GSM que és la que actualment està 
més estesa en tot el territori, es comentaran els canvis que estan suposant i suposaran la 
introducció en el mercat de les telecomunicacions els sistemes GPRS i els de Tercera 
Generació. 
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3.2.2  Xarxa  GPRS 
 
Aquest nou sistema que s’està introduint en el nostre país actualment ha estat creat per a 
facilitar la transició entre els sistemes de segona generació i els de tercera. En algunes 
ocasions es denomina com la generació 2,5. 
 
Aquest sistema es fonamenta en la xarxa GSM i incorpora petits canvis per a presentar 
les aplicacions bàsiques que posteriorment amb els sistemes de tercera generació 
s’estendran per tota la societat. 
 
GPRS: General Packed Radio Service, és l’estàndard de telefonia mòbil que transmet la 
informació mitjançant paquets. Permet enviar i rebre dades a una velocitat màxima de 
115 kbit/s, connexió a Internet i l’ús de correu electrònic.  
 
Tot va començar amb els serveis de missatges curts, SMS, i la transmissió de dades des 
d’accés mòbil basada en circuits, que han permès introduir serveis bàsics d’Internet en el 
telèfon mòbil. Ambdós mecanismes presenten des de l’inici problemes tècnics per al seu 
desenvolupament massiu en tenir una latència excessiva i un ample de banda limitat per 
a cada comunicació (9,6 kbit/s màxim per a transmissió de dades sobre GSM i 160 bytes 
per a cada transacció per SMS). 
 
Tot i les dificultats, durant aquests últims anys s’han creat serveis d’accés a informació i 
el seu ús s’incrementa dia a dia. Els clients estan disposats a utilitzar- los però els 
agradaria que fossin més fàcils (limitació en el telèfon), més ràpids (limitació en la 
xarxa) i sobre tot més personalitzats (limitació en els serveis). Els clients, a més a més, 
demanden més serveis i les capacitats de les xarxes actuals GSM son limitades quant a 
SMS i a les trucades de dades. 
 
Per tant, varen començar a ser necessaris mecanismes més ràpids, segurs i fiables de 
transferència d’informació sobre xarxes GSM, que satisfessin aquesta demanda creixent 
de serveis de dades de valor afegit per a telèfons mòbils. Per això, l’Institut Europeu de 
Estàndards de Telecomunicacions, ETSI (European Telecommunication Standards 
Institute) ha desenvolupat noves tecnologies de dades sobre xarxes GSM de segona 
generació com la GPRS. 
 
Aquest sistema utilitza el mateix subsistema d’estacions base que per als serveis de veu, 
però amb passarel·les específiques per a l’encaminament de la informació GPRS a través 
d’una xarxa de dades.  
 
GPRS interacciona amb altres elements clàssics de la xarxa GSM com el centre de 
commutació del servei mòbil (MSC) i el centre servidor de missatges curts (SMS-C), 
amb l’objectiu d’estendre els avantatges d’eficiència de GPRS en el servei convencional 
SMS de GSM. 
 
3.2.3  Xarxa UMTS 
 
És un dels estàndards de tercera generació de telefonia mòbil que permet disposar de 
banda ampla i transmetre uns gran volum de dades gràcies a la utilització del protocol 
d’Internet IP. Amb la tercera generació són possibles les videoconferències i la 
descàrrega de vídeos des del telèfon mòbil.  
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Les xarxes UMTS poden operar conjuntament amb les xarxes GSM i GPRS. Com que 
aquest sistema utilitza bandes de freqüència diferents, les estacions base i els mòbils no 
s’interfereixen. 
 
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System, es desenvoluparà per a cobrir 
tots els requisits del sistema de tercera generació o més concretament es podria veure el 
nou subsistema ràdio UMTS com una nova xarxa d’accés sobreposada al subsistema 
estació base, BSS de GSM, on les paraules clau són “reutilització” i “compartició”. Així 
es promourà l’ús d’estacions base GSM i UMTS en el mateix emplaçament (amb el 
consegüent estalvi de costos per a l’operador), el mateix podrà dir-se respecte a les 
controladores UMTS i GSM.  
 
Els operadors han desplegat els sistemes cel·lulars de segona generació, amb només dos 
serveis portadors ambdós de baixa tassa binària, donant servei inicialment mitjançant 
macrocel·les rurals o urbanes (típicament 30 km front a 3 km respectivament). La 
cobertura microcel·lular només s’ha introduït quan ha estat necessari augmentar la 
capacitat bé per a existir en algun punt un dels denominats “hot spots” o simplement per 
a donar servei en zones urbanes amb alta densitat de població. 
 
Així doncs, aquest nou sistema introdueix molts canvis respecte a la xarxa GSM i també 
respecte la GPRS per poder aconseguir velocitats de fins a 2 Mbps. Un dels principals 
canvis que més ens interessen pel nostre estudi és la reducció de mides de les diferents 
cel·les en què es fragmenta el territori.  
 
Igual que fins ara, la mida de les cel·les ve marcada per la capacitat que una determinada 
antena té per a donar servei als usuaris que s’hi connecten; això vol dir que en ciutats on 
la demanda de serveis és més elevada, tindrem cel·les més petites que en altres zones del 
territori en menys demanda suposant constant la capacitat de servei que poden tenir les 
antenes. 
 
Amb la tecnologia de tercera generació s’estarà exigint a les diferents xarxes serveis que 
demanden de molta capacitat, això provocarà que per a garantir aquesta demanda 
s’haurà de reduir l’extensió de territori a la que donen cobertura.  
 
Aquest fet beneficiarà extraordinàriament als nostres interessos ja que la precisió de la 
localització, sobretot en zones urbanes, serà molt més exacta reduint considerablement el 
marge d’error. 
 
3.2.4  Xarxes 4G 
 
Com ha demostrat la història de les comunicacions mòbils el paradigma dels sistemes 
canvia en cicles d’uns 10 anys. Això ha provocat que en els últims anys, una vegada 
provats els desenvolupaments tecnològics necessaris per a l’estandardització dels 
sistemes de tercera generació s’hagi començat a treballar sobre la següent generació de 
sistemes mòbils (4G). 
 
Les principals característiques que definiran la capacitat i flexibilitat del sistemes de  4G 
són les antenes intel·ligents i el software ràdio. 
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Les antenes es poden construir de manera que tinguin direccions preferents de 
transmissió i recepció de manera que parteixen o sectoritzen les cel·les. En l’operació del 
sistema cada sector es considera com una nova cel·la. Així doncs, es poden definir les 
antenes intel·ligents com les antenes que s’adapten a l’entorn. 
 
El procediment tradicional d’anàlisi i disseny dels sistemes cel·lulars ha tingut en 
compte el sistema d’antena de forma independent d’altres aspectes clau com la 
propagació, les tècniques de reducció d’interferències, l’organització del sistema 
(tècniques d’accés, control de potència, etc) o modulació. No obstant, és millor la 
implementació de les tecnologies d’antenes adaptables tenint en compte una visió 
completa del sistema en la que tots els components, incloent el sistema d’antena, 
s’integren de forma òptima per a proporcionar millor cobertura en cada cel·la (més 
extensa i amb menys buits), major reducció dels efectes de la interferència i major 
capacitat del sistema. 
 
Un cop explicat el funcionament de les diferents xarxes, es pot observar que la 
utilització de la telefonia mòbil per a l’estudi de capacitat de carreteres no suposarà cap 
tipus d’inversió afegida. Amb la introducció mateixa de les noves tecnologies es 
millorarà la fiabilitat del mètode proposat, havent únicament de renovar les dades de 
capacitat dels cotxes; és a dir, número d’ocupants per vehicle, les dades de penetració de 
mòbil en la societat i les dades de repartició d’usuaris entre els diferents operadors 
possibles. A més a més, com que la tecnologia emprada és comuna a la majoria de 
països, el protocol d’actuació que es porti a terme per la transformació de dades de 
telefonia mòbil amb dades d’ocupació de carreteres serà vàlid per tots els països 
abaratint encara més la utilització d’aquest mètode. 
 
CONCLUSIONS 
El procediment explicat d’obtenció de dades de trànsit pel mètode actual es podria 
substituir per l’estudi acurat que es proposa en aquest treball: el d’analitzar les dades de 
telefonia mòbil per poder establir una relació tan exacta com sigui possible entre el 
trànsit en la xarxa de carreteres d’un territori i els usuaris que es connecten a la xarxa de 
telefonia mòbil. 
 
Es pot observar que no només suposaria un estalvi econòmic considerable sinó també un 
estalvi de temps important; és a dir, aquest mètode proporcionaria dades d’intensitats de 
trànsit en temps, es podria dir, real. D’aquesta manera s’aconseguiria fer previsions més 
ràpides de la mobilitat dels usuaris ajustant-se més acuradament a les necessitats 
d’aquests.   
 
El que està clar és que el mètode que es proposa tindrà un error que s’estudiarà i 
s’intentarà acotar el màxim possible intentant que no suposi un error superior al que ja 
s’obté en el mètode d’aforaments convencional. 
 
3.3  Estudis recents sobre aplicació de dades de telefonia mòbil en el trànsit 
 
Per acabar aquest capítol, es farà referència dels estudis més interessants que s’han fet 
sobre avantatges i inconvenients de la utilització de la telefonia mòbil per a la 
caracterització del trànsit. 
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S’han desenvolupat diversos algoritmes que tenen en compte diferents hipòtesis: 
condicions estacionàries o no, diferents nivells de penetració de la tecnologia i tipus de 
via, ja siguin autopistes o carreteres convencionals.  
 
Actualment, en la variabilitat del temps de viatge s’assumeix que els temps de recorregut 
en totes les interseccions d’una via són generats per distribucions que són 
estadísticament independents. Conseqüentment, la variança pot ser calculada com el 
sumatori de les variances de les interseccions. 
 
Hi ha diverses maneres de caracteritzar la variança, totes elles responen al comportament 
següent: la variabilitat del temps de recorregut es manté relativament baix durant els 
períodes de no pic, és a dir, quan la velocitat associada al tram d’estudi és lliure. En 
canvi, augmenten considerablement amb augments de flux de vehicles quan la velocitat 
de circulació deixa de ser la lliure. (Hesham, 2006) 
 
Qiu et al. (2006) desgrana els principals avantatges de la utilització de la tecnologia 
mòbil en la detecció del trànsit:  

1) No és necessari instal·lar cap equipament extra en el vehicle. Només que 
existeixi un passatger o el conductor amb un telèfon mòbil, el vehicle pot ser tingut en 
compte com un vehicle sonda (detectat). 

 
2) No es necessiten ni conductors ni voluntaris ja que el sistema utilitza com a 

mostra els vehicles equipats amb telèfons mòbils. 
 
3) Tindrà una mida de mostra gran, estudis han suggerit que el nombre de 

telèfons mòbils augmenta quan la congestió augmenta. Intuïtivament, com que el 
nombre de propietaris de telèfons mòbils augmenta, el nombre potencial de vehicles 
sonda augmenta. 

 
4) El cost de desplegament és relativament baix i només serien necessàries unes 

targetes que controlessin la connexió a la xarxa sense fils i monitoritzessin les dades. Si 
els operadors de mòbil ja tenen controlats en cada moment el nombre d’usuaris que 
tenen connectats, no serien necessàries les targetes addicionals. El software necessari no 
és un element crític ja que les modificacions que s’han de realitzat per obtenir les dades 
de trànsit no són gaire difícils d’implementar. 
 
Hi ha altres tècniques per a la localització de vehicles, com seria el GPS que facilitarien 
el tractament de les dades ja que hi hauria una correspondència unívoca entre senyal 
detectat i vehicle associat.  
 
Els sistemes GPS proporcionarien uns bons resultat en el tema de localització però 
incrementen de forma considerable el cost per a aquesta tecnologia.  
 
Tornant a la validesa de la metodologia proposada per a la utilització de la telefonia  
mòbil com a base d’obtenció de dades de trànsit, els primers estudis (Qiu et al., 2006) 
s’han concentrat principalment en dos punts: l’error en la localització i la mida de la 
mostra.  
 
L’estudi de l’error en la localització demostra que és vàlid utilitzar les dades de 
localització quan aquestes es caracteritzem per tenir poca precisió ja que l’error en 
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aquests casos pot anar dels 20 m als 70 m; així doncs per estimar l’estat macroscòpic del 
trànsit en una xarxa de carreteres gran aquesta localització més aviat imprecisa serviria.  
 
En el tema de la mida mostral és evident que com més gran sigui la mida de la mostra 
s’obtindran millors resultats de detecció. El cas de la utilització del telèfon mòbil com a 
mitjà per a la detecció del trànsit disposa de major nombre de mesures que altres 
mètodes ja que tots els vehicles que portin algun ocupant o el conductor un telèfon mòbil 
són considerats part de la mostra. Pel sistema de desplegament de la tecnologia seria 
perfecte que una sola companyia disposés de tota la xarxa sense fils però el més freqüent 
és que hi hagi més d’un operador utilitzant una xarxa sense fils en la mateixa àrea 
geogràfica. 
 
Altres estudis com el de Guo (2006) analitzen la duració que han de tenir els intervals 
d’estudi per controlar l’error que es pot cometre en la quantificació del trànsit a través de 
les dades de telefonia mòbil, la idea és que els intervals d’estudi llargs ofereixen 
l’avantatge de permetre major nombre de vehicles en la mostra per incorporar-los al 
percentatge minimitzant així la influència dels vehicles “outliers” que són aquells que 
viatgen a una velocitat per sobre o per sota del flux de trànsit predominant. En canvi, si 
els intervals són més curts tenen l’avantatge de permetre la detecció de canvis inesperats 
en les condicions de trànsit (com per exemple, els incidents) i identificar- los ràpidament. 
 
Un altre estudi fet per la universitat de Virgina (Fontaine, 2006) demostra que reduint la 
mida de les cel·les l’error que es comet en l’estimació de la velocitat a la que circulen els 
vehicles als quals estem detectant disminueix considerablement, igualment que els 
intervals de confiança. 
 

TAULA 2  Mitjana de l'error absolut de la velocitat per dimensió de cel·la 
 

 
 
Actualment per obtenir velocitats de circulació s’utilitzen els sensors de la carretera. 
Com a causa del cost d’instal·lació i del manteniment dels detectors locals, aquests estan 
instal·lats en un petit tram de la carretera, fet que provoca una limitada cobertura de tota 
la xarxa viària. A més a més, en l’entrellat urbà hi ha moltes interrupcions, 
principalment en les interseccions. Aquestes interrupcions causen retards que no són 
fàcils de detectar mesurant velocitats en un nombre concret de punts al llarg de la via. 
(Bar-Gera, 2006). 
 
La millora de localització de dispositius que funcionen amb tecnologia sense fils s'ha 
produït en gran part gràcies a la implementació de les E911 (l'obligatorietat de del 1996 
d'haver de localitzar les trucades rebudes pel telèfon d'emergències d'Estats Units 911) 
que dóna una oportunitat d’explorar un nou tràfic de dades usant les dades de vehicles 
que porten incorporat un telèfon mòbil. Fent correspondre la mostra de localitzacions de 
telèfons mòbils amb la xarxa, es podran obtenir la velocitat i el temps de recorregut. 
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Teòricament, els punts de control podran ser determinats registrant els punts 
d’intersecció entre encreuaments d’altres vies i els límits de les cel·les. Amb pocs canvis 
en la tecnologia cel·lular actual es podria adaptar l'arquitectura de la xarxa actual de 
telefonia mòbil a la tècnica de localització de dispositius. 
 
L'inconvenient principal en l'adaptació de la xarxa de telefonia mòbil actual és la 
variació de les dimensions de les cel·les que dificulten així la detecció dels seus límits 
per a establir els punts de control. Les dimensions de les cel·les depenen, com ja s'ha 
comentat, de diversos factors que varien al llarg del territori. 
 
Els primers estudis simulats han estudiat una xarxa de carreteres senzilla, com segments 
de carretera aïllats, trams de carretera amb una frontera, carreteres amb un únic carril. 
Simulacions posteriors consideren situacions més complexes de la xarxa de carreteres 
amb hipotètiques antenes de telefonia. The Berkeley Institute for Transportation Studies 
(Yim, 2003) ha examinat alguns paràmetres en les seves simulacions: precisió de 
localització i freqüència de les senyals dels aparells en cada segon per milla al quadrat.  
 
Els algoritmes han estat proposats per trobar de manera intel·ligent la mida de la mostra 
més petita per obtenir un tant per cent d’error relatiu acotat en les estimacions dels 
resultats.  
 
Els paràmetres que encara no s’han avaluat (Jin, 2006) són: 

1) la variació de les transicions, que es basa en la possible fluctuació de la 
localització dels límits de cel·les (àrea de localització) provocat per la naturalesa 
inestable de les transmissions per ràdio. 

2) El tant per cent de duració de trucada 
 

Aquests paràmetres es van tenir en compte en la simulació que es va realitzar a la ciutat 
de Madison, Wisconsin. Primerament, es va considerar com a cert: 
 

1) Tots els registres de punts de transició són generats per mòbils que estan dins de 
vehicles. A la realitat, aquests registren també poden estar generats per vianants o 
ciclistes. Tot i així, aquests registres poden ser filtrats abans o després en el moment 
de la detecció del temps de viatge. 
 
2) El nombre de dispositius de mòbils en cada vehicle s’assumeix que és com a molt 
un. En realitat, aquest nombre pot augmentar en els vehicles de transports públics. 
Tot i així, aquestes registres duplicats es podrien filtrar en una representació de tots 
els dispositius. 

 
3) Els punts de canvi de límit de cel·la es fan en mòbils que estan funcionant.  
 
4) Per simplificar el procés de simulació, s’assumeix que els registres de localització 
de canvi de cel·la segueixen una distribució gaussiana amb mitjana la localització 
teòrica. La distribució de Gauss s’escull com una aproximació a la distribució real de 
l’error. L'efecte de l'estabilitat dels punts límit serà valorat per diferents valors de 
variances (5%, 10%, 20%). 
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Amb aquestes supòsits, es proposa una metodologia d’estudi: 
 

Cel·la

Àrea de 
localització

D

lmn

n

m

 
FIGURA 7  Representació gràfica del registre al seu pas per cel·les.  

(Font: Elaboració pròpia) 
 
Assumeixen dos registres ij que es poden fer correspondre amb dos punts de límit de 
cel·la m i n; si el temps dels registres són ti i tj; la posició del punt  límit de cel·la és 

),(~, * DdNdd mnm α , *
md és la localització teòrica del punt límit m de la cel·la valorada 

com la distància que hi ha al node següent, D és la distància entre els punts límits en els 
que s'ha realitzat el registre i el punt de la cel·la en el que està situada l'estació base, α és 
un paràmetre ajustable a la variança de la distribució normal. La mesura del temps de 
viatge entre m i n basada en aquests dos registres és ij

k
mn ttt −=  (k es refereix al k-èssim 

registre de temps entre m i n). 
 
S'introdueix un factor de distorsió β  que  s’utilitza per descriure els efectes de 
l’estabilitat dels punts límit (de transició) en el registre dels temps de viatge. Suposem 
que la longitud de la ruta entre els punts de transició entre m i n és mnl . La distància 
detectada des de les localitzacions del punt m, n fins els nodes aigües amunt per la k-
èssima mesura és k

md  i k
nd . Llavors, l’equació per calcular el factor de distorsió en la 

mesura k-èssima de temps de viatge entre els dos punts de transició m i n és:    
 

mn

k
n

k
mmnk

mn l
ddl ++

=β  (11) 

 
El temps final detectat de cada ruta és la mitjana de totes les mesures de temps per 
aquesta ruta en cada interval de simulació. Durant el càlcul, s’utilitza la fórmula 
recorrent per computar el temps mitjà de recorregut per cada k-èssima mesura:  
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. 
Es consideren dos paràmetres, la mitjana de l’error absolut (MAE)  i la mitjana absoluta 
de l’error relatiu (MARE). El primer aporta més informació en rutes curtes i el segon en 
rutes més llargues. 
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N és el nombre total de rutes possibles, tmn és el temps estimat de viatge, *

mnt  és el temps 
de referència teòric de viatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


