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Resum del Projecte 
Actualment, l'Oficina RESCAT de la Generalitat de Catalunya gestiona la xarxa RESCAT 

basada en l'estàndard TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), que és un estàndard de 
comunicacions de veu i dades per a sistemes de comunicacions mòbils privats elaborat per 
l’ETSI (European Telecomunications Standards Institute). 

Aquesta xarxa l'utilitzen els cossos d'emergències i de seguretat de la Generalitat de 
Catalunya i altres administracions locals per cobrir les seves necessitats de comunicació de 
veu i dades en mode paquet. 

El propòsit d'aquest projecte és estudiar l'impacte sobre la capacitat de la xarxa dels 
missatges curts SDS (Short Data Service) enviats per mitjà del canal lògic de control (CCH), 
que s'utilitzen per enviar la localització de vehicles AVL (Automatic Vehicle Location). 
Aquests missatges encapsulen les posicions GPS dels terminals ràdio dels vehicles de 
seguretat i emergències, i s'envien en un temps prefixat o en una distància prefixada. 

Per dur a terme aquest estudi, s'ha creat un simulador basat en JAVA d'un entorn 
unicel·lular on es poden conformar múltiples configuracions d'usuaris i grups d'usuaris. 

Les conclusions extretes en aquest projecte, més les que obtindran posteriorment els 
enginyers de l'Oficina RESCAT, serviran per obtenir els paràmetres òptims per millorar la 
funcionalitat de la xarxa en cada situació que es pugui trobar el personal que la gestiona.   
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Resumen del Proyecto 
Actualmente, la Oficina RESCAT de la Generalitat de Catalunya gestiona la red RESCAT 

basada en el estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio), que es un estándar de 
comunicaciones de voz y datos para sistemas de comunicaciones móviles privados elaborado 
por el ETSI ( European Telecomunications Standards Institute). 

Esta red la utilizan los cuerpos de emergencias y de seguridad de la Generalitat de 
Catalunya y otras administraciones locales para cubrir sus necesidades de comunicación de 
voz y datos en modo paquete. 

El propósito de este proyecto es estudiar el impacto sobre la capacidad de la red de los 
mensajes cortos SDS (Short Data Service) enviados por medio del canal lógico de control 
(CCH), que se utilizan para enviar la localización de vehículos AVL (Automatic Vehicle 
Location). Estos mensajes encapsulan las posiciones GPS de los terminales radio de los 
vehículos de seguridad y emergencias, y se envían en un tiempo prefijado o en una distancia 
prefijada. 

Para llevar a cabo este estudio, se ha creado un simulador basado en JAVA de un entorno 
unicelular donde se pueden conformar múltiples configuraciones de usuarios y grupos de 
usuarios. 

Las conclusiones extraídas en este proyecto, más las que obtendrán posteriormente los 
ingenieros de la Oficina RESCAT, servirán para obtener los parámetros óptimos para mejorar 
la funcionalidad de la red en cada situación que se pueda encontrar el personal que gestiona.  
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Abstract 

Currently, the RESCAT Office of Generalitat de Catalunya manages RESCAT network 
based on TETRA standard (Terrestrial Trunked Radio), which is voice and data 
communications standard for private mobile communications systems developed by ETSI 
(European Telecomunications Standards Institute). 

This network is used by emergency and security forces of Generalitat de Catalunya and 
other local authorities to meet their communication needs of voice and data in packet mode. 

The purpose of this project is to study the impact on short SDS (Short Data Service) 
messages network capacity. These messages, which are used to send AVL (Automatic 
Vehicle Location) vehicle tracking, are sent through a logical control channel (CCH). SDS 
messages encapsulate the radio terminals GPS position from safety and emergency vehicles 
to be sent at a determinate time or distance. 

To carry out this study, a Java-based simulator with a single cell environment, where 
multiple configurations of users and user groups can be settled, has been created.  

The conclusions of this project, added to the ones that will be obtained by RESCAT Office 
engineers, will be useful to acquire the optimal parameters to improve the functionality of the 
network in each situation faced by the RESCAT staff.  
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1. Introducció 

1.1 Context del projecte 
En la última dècada, les comunicacions mòbils han tingut una gran evolució. Això ha 

comportat una sèrie de beneficis i avantatges pels usuaris, així que avui en dia la majoria de 
persones tenen un terminal mòbil. 

Aquests avantatges també han arribat a les comunicacions pels cossos d'emergència i 
seguretat, que anteriorment feien servir els "walkie-talkies".  

Actualment fan servir uns terminals basats en l'estàndard TETRA (TErrestrial Trunked 
RAdio) que és un estàndard de comunicacions de veu i dades elaborat per la ETSI (European 
Telecomunicacions Standards Institute) amb aplicació sobre xarxes de radiocomunicacions 
digitals. 

La xarxa RESCAT (Radiocomunicacions per les Emergències i Seguretat de Catalunya) és 
una xarxa de radiocomunicacions de tecnologia TETRA, destinada a cobrir les necessitats de 
comunicacions dels serveis d'emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d'altres 
administracions locals. 

La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i és gestionada per l'Oficina 
RESCAT.  

Actualment, la xarxa RESCAT ofereix serveis de veu i dades en mode paquet. Per mitjà 
del canal lògic de control (CCH) es transporta tant informació de senyalització, que no tenim 
en compte en aquest projecte, com les dades en mode paquet. Els terminals ràdio dels cossos 
de seguretat i emergències, tant de vehicles com de persones a peu, envien les seves posicions 
GPS encapsulades en missatges SDS en intervals de temps prefixats o en una distància 
determinada. 

En funció de si la comunicació de veu està activa o no, els missatges de posicionament que 
envia el terminal ràdio s’envien pel canal de control (MCCH) o pel canal de tràfic (TCH) 
actiu. Més endavant en la memòria s'especifica quan i com s'envien aquets missatges. 

1.2 Objectius 
Per tal d’estudiar l'impacte de l'enviament de les dades de localització GPS sobre la 

capacitat de la xarxa per gestionar les trucades de veu, s’ha desenvolupat un simulador de 
càrrega del canal de control per una xarxa TETRA, que hem anomenat SimTETRA. 

Les dades de localització GPS dels usuaris de la xarxa TETRA s’encapsulen en missatges 
SDS que es poden enviar tant pel canal de control MCCH com pel canal de tràfic TCH quan 
aquest no transmet dades de veu. En funció de la configuració que posem per alliberar 
recursos es podran transmetre més missatges SDS per TCH o menys. En aquest projecte 
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volem ajudar a optimitzar l’ús dels recursos de la xarxa, per tal que els enginyers de les 
Oficines RESCAT puguin escollir per cada situació els millors paràmetres per la xarxa 
d’acord amb les simulacions realitzades amb el SimTETRA. 

Per tant, gràcies al SimTETRA s'han de poder trobar el millors paràmetres de configuració 
per cada situació de la xarxa. Cada situació dependrà del nombre de grups i del nombre 
d'usuaris ocupant la xarxa. Els paràmetres s'establiran per aconseguir el menor nombre de 
trucades i SDS perduts per la xarxa. 

1.3 Estructura de la memòria 
La memòria s'estructura en diferents capítols on s’expliquen els conceptes bàsics de 

programació en Java, una visió global del funcionament de la xarxa TETRA, el 
desenvolupament del projecte i finalment s'entra en més profunditat en el simulador 
SimTETRA, la seva validació i les primeres conclusions que s'han observat. 

A continuació, s'explica cada capítol del projecte: 

Capítol 1 Introducció: es dóna una introducció al projecte, els objectius que es volen 
assolir en aquest projecte, i la present explicació sobre l'estructura de la memòria. 

Capítol 2 Coneixements bàsics de Java: es dóna una introducció al Java i les 
característiques generals de Java. També s'expliquen els conceptes bàsics de JAVA que s'han 
utilitzat per implementar en el simulador SimTETRA. 

Capítol 3 Fonaments de la xarxa TETRA: es donen els coneixements bàsics que s'han 
de tenir per poder entendre el funcionament de qualsevol xarxa TETRA, com els tipus de 
trucades i missatges, tipus de comunicacions, l'estructura de la trama TDMA i en quines 
freqüències treballa. 

Capítol 4 Desenvolupament del projecte: es presenta més formalment el simulador 
SimTETRA. S'explica el problema, els objectius, els requeriments necessaris i el disseny del 
mateix. 

Capítol 5 Descripció del SimTETRA: es descriu el funcionament interior del programa. 
S'exposen i s'expliquen cada una de les classes creades, també dos diagrames, un diagrama de 
classes que explica visualment l'estructura interior del programa i un altre que explica el 
funcionament de la interfície gràfica, i un exemple de com utilitzar el SimTETRA.  

Capítol 6 Anàlisis de les simulacions: es mostren unes quantes simulacions per poder fer 
un primer anàlisis dels resultats. Les simulacions estan agrupades en dos conjunts: grups 
nombrosos i grups reduïts. 

Capítol 7 Conclusions: es donen a conèixer les conclusions obtingudes durant tot aquest 
projecte. 



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA 

16 
 

2. Coneixements bàsics de 
Java 

En aquest capítol es presenten els coneixements bàsics del llenguatge Java, ja que ha estat 
escollit pel desenvolupament d’aquest projecte. 

2.1 Introducció al Java 
La companyia Sun Microsystems volia crear un llenguatge de programació destinat als 

electrodomèstics, Java va sorgir el 1991 [1][2]. Es va donar la casualitat que aquest codi 
dissenyat per aquests enginyers va donar lloc a un llenguatge senzill capaç de generar un codi 
de mida molt reduït, ja que els electrodomèstics tenen una potència de càlcul petita i una 
memòria molt reduïda. 

Com que es volia utilitzar per diferents tipus d'aparells, s'havia d'aconseguir que fos una 
eina independent de la CPU utilitzada. Per poder assolir-ho, van desenvolupar un codi neutre 
igual per tots els electrodomèstics i una màquina virtual anomenada Java Virtual Machine 
(JVM), és qui interpreta el codi neutre escrit i el transforma al codi particular de cada CPU. 
Gràcies a aquesta característica el lema principal és: "Write Once, Run Everywhere". 

El pas cap a la programació de computadors va ser a finals del 1995, quan el programa 
Netscape Navigator incorporava un intèrpret de Java. A conseqüència de les grans 
possibilitats que ofereix, actualment la majoria de navegadors web l'incorporen per poder 
executar on-line la gran varietat d'aplicacions que es poden trobar a Internet. 

Un dels principals objectius del llenguatge Java és poder connectar als usuaris amb la 
informació, tant és on sigui, en ordinadors locals, en servidors webs o qualsevol altre lloc. 
Això no priva de poder-lo fer servir amb un propòsit general, ja que proporciona simplicitat, 
característiques d'un llenguatge d'alt nivell i la portabilitat entre diferents sistemes operatius 
com s'ha comentat. 

2.2 Característiques generals de Java 
Sun Microsystems descriu el llenguatge Java amb les següents característiques, que fan 

d'ell un llenguatge de programació potent i popular. 

• Simple 

Molts dels conceptes estan estrets dels llenguatges C i C++, a més a més tot el que pogués 
ser complicat i fonts d'errors va ser eliminat. Això va donar lloc a un llenguatge senzill i fàcil 
d'escriure, de llegir i d'aprendre. 
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• Orientat a objectes 

Significa que el programa està organitzat amb diferents tipus d'objectes que tenen una 
combinació de dades i de comportament. La programació orientada a objectes simplifica la 
programació donant algunes normes. Els conceptes bàsics són: objectes, classes, herència 
simple, polimorfisme, abstracció i encapsulació. 

• Distribuït 

Per ell mateix no és distribuït, però proporciona les llibreries i eines per a què les 
aplicacions puguin ser-ho. Permet establir sockets i obrir connexions amb clients i/o servidors 
remots. 

• Interpretat 

És compilat i interpretat al mateix temps. Compilat perquè transforma el codi font en 
bytecodes, una espècie de codi màquina semblant al ensamblador. Interpretat perquè els 
bytescodes poden ser executats sobre qualsevol computador que tingui instal·lat l'intèrpret i 
el sistema d'execució en temps real, anomenat run-time. Un inconvenient seria que Java és 
entre 10 i 30 vegades més lent que C, però en contra partida millora la seguretat, l'estabilitat i 
redueix els problemes amb versions anteriors. 

• Robust 

Es realitzen comprovacions a la recerca de problemes tant en temps de compilació com en 
temps d'execució, això fa que sigui un software molt fiable. Java gestiona ell mateix la 
memòria, gràcies a això allibera al programador d'una gran font d'errors, com per exemple 
l'aritmètica de punters. 

• Segur 

A causa de la naturalesa distribuïda de les aplicacions, la seguretat es va imposar com una 
característica fonamental. Els programes abans d'executar-se  en una màquina passen molts 
tests de verificació. 

• D'arquitectura neutra 

Els bytecodes poden ser executats en qualsevol màquina que tingui el sistema d'execució, 
run-time, sense importar quina màquina hagi generat aquests bytecodes. L'únic que realment 
depèn del sistema o màquina és la Java Virtual Machine, algunes llibreries i APIs 
(Application Programming Interface).  

• Portable 

S'especifica la mida dels tipus bàsics de variables i el funcionament dels operadors 
aritmètics, això provoca que els programes siguin iguals a totes les màquines i plataformes. 

• D'altes prestacions 
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Per ser ràpid quan s'executen els programes i estalviar-se força línies de codi. 

• Multithread 

Un Thread és un procés que executa una altra part del mateix programa al mateix temps. 
Permet un millor rendiment i millor comportament per aplicacions que funcionen en temps 
real, gràcies a l'execució concurrent d'un programa. 

• Dinàmic 

Les classes només actuaran a mesura que aquestes siguin requerides, en comptes 
d'integrar-les totes de cop. Aquesta característica permetrà que aquestes classes puguin venir 
de fonts diverses, com des de la xarxa.   

2.3 Estructura d'una classe en Java 
La programació orientada a objectes (OOP) abstreu les entitats del món real com objectes i 

les relacions entre ells com a pas de missatges. Els objectes són instàncies o exemplars d'una 
classe o plantilla i posseeixen com a característiques atributs (valors) i mètodes (accions). 
Una classe es declara de la següent manera: 

 [public] class Classname{ 
  //definició de variables i mètode 
  ... 
 } 

Per crear objectes d'aquesta classe només cal declarar-los com si fossin una altra variable, 
ja que, les classes serien com tipus de variable i els objectes una variable en concret 
d'aquestes. 

 Classname primerObjecte; 
 Classname segonObjecte;  

 2.3.1 Tipus de variable 

Dins de cada classe es poden definir diferents tipus de variables, que són: 

• Variables membre d'un objecte: com diu el nom, són variables pròpies de cada 
objecte. Poden ser de tipus primitiu; com per exemple boolean, int, long,...; o 
referències a objectes d'una altra classe. 

 
• Variables membre d'una classe: són variables comunes per tots els objectes d'una 

mateixa classe, és a dir, que aquests objectes comparteixen aquestes variables entre 
ells. Es creen anteposant "static" a la seva declaració. 
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 2.3.2 Mètodes en Java 

Ara només queda definir els mètodes, són funcions definides dins d'una classe i 
especifiquen el comportament de la classe i els objectes. En el moment que es declara el 
mètode s'ha d'indicar quin és el tipus de paràmetre que retorna, si no retorna cap paràmetre 
s'ha d'escriure "void". Entre parèntesis s'ha d'especificar el tipus i el nom dels arguments que 
farà servir el mètode. Els arguments del mètode són considerats com variables locals 
d'aquest. 

Com passa amb les variables, si un mètode es declara "static" no cal crear cap objecte per 
accedir-hi, ja que aquest pertany a la classe. Aquests mètodes tenen una forta restricció, no 
poden accedir a atributs o mètodes que no siguin declarats "static". Si no fos així, es produiria 
una incoherència, que un mètode "static" podria accedir a una variable pròpia d'un objecte. 

2.4 Pas d'arguments en Java 
En Java els arguments es passen per valor, ja siguin de tipus primitiu com per referència. 

Això vol dir que el mètode rep un còpia de l'argument real, aquesta còpia podria ser 
modificada dins del mètode però l'argument real no queda modificat. Per poder modificar una 
variable de tipus primitiu s'hauria d'incloure com una variable membre d'una classe i passar 
una referència a un objecte de la classe. Com s'ha dit abans les referències es passen per 
valor, però es poden modificar els objectes referenciats. Un altre sistema per canviar el valor 
d'una variable és definir uns mètodes d'objecte get() i set() per la variable corresponent. 

2.5 Interfície gràfica amb Swing 
Swing és un conjunt de classes que serveixen per crear interfícies gràfiques d'usuari [3]. 

Abans existia el AWT (Abstract Windows Toolkit), però el Swing millora AWT. Els dos 
paquets de classes formen part d'un conjunt de classes anomenat JFC (Java Foundation 
Classes). 

El punt a favor respecte altres llenguatges de programació és que aquestes interfícies es 
poden utilitzar en diferents sistemes operatius, és portable. No calen les API pròpies dels 
sistemes operatius per crear aquestes interfícies gràfiques. 

La programació es basa amb els components, uns quants exemples d'aquest serien botons, 
camps de text, etiquetes,.... Tot el que es veu en el GUI (Graphic User Interface). Els 
components s'agrupen en uns elements anomenats containers. 

A la següent figura es pot veure com estan estructurats els diferents components i classes 
de Swing. També es pot observar que Swing és una extensió directe de AWT. 
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Figura 1. Arbre de components AWT i SWING 

 

El procés per crear una interfície gràfica és el següent: 

1. Crear un objecte de la classe JFrame que serà la finestra principal. 
 

2. Per poder incloure components a la finestra s'ha d'obtenir el container. 
 

3. Amb layout manager es pot dividir el container en diferents zones. 
 

4. Es creen botons, camps de text, gràfiques,... 
 

5. Finalment s'afegeixen els components al container o a una zona en concret del 
container dividit. 
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 2.6.1 JFrame 
És el component principal per poder crear una interfície gràfica d'usuari. Aquesta classe 

encapsula una finestra clàssica de qualsevol sistema operatiu, com Windows, Linux entre 
altres. 

Per poder tenir una interacció amb l'usuari és necessari implementar els successos.  

 2.6.2 Successos en Java 
Un succés és una acció iniciada per l'usuari, com pressionar un botó. El sistema operatiu és 

qui comunica a les aplicacions els successos produïts, i són aquestes les que decideixen si 
responen als successos. 

Els successos estan organitzats de la següent manera: 

• Font de successos (Source): objecte que té la capacitat de detectar els successos 
produïts i de notificar-los als receptors. 

 
• Receptor de successos (Listener): objecte preparat per rebre notificacions de 

successos. Tot seguit automàticament, s'invoca el mètode corresponent. 

Aquests són els tipus de successos: 

• ComponentEvent: es produeix quan l'usuari mogui o redimensioni un component. 
 

• FocusEvent: es produeix quan es canvia el focus d'un component, un exemple 
simple seria quan prems intro, el cursor canvia d'un camp de text a un altre, per 
tant, es canvia el focus. 

 
• KeyEvent: es produeix quan l'usuari prem una tecla. 

 
• MouseEvent: es produeix quan l'usuari prem un botó del ratolí o el mou. 

 
• ContainerEvent: es produeix quan s'eliminin o afegeixin components al container. 

 
• WindowsEvent: es produeix quan es realitza algun tipus d'operació amb la finestra 

com obrir-la o tancar-la. 
 

• ActionEvent: es produeix quan es realitza alguna acció sobre un component, com 
prémer un botó. 

 
• AdjustmentEvent: es produeix quan s'ajusta algun valor d'un component. 

 
• ItemEvent: es produeix quan es modifica l'estat d'algun element que pertany al 

component. 
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• TextEvent: es produeix quan el text d'un component canvia. 
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3. Fonaments de la xarxa TETRA  
En aquest capítol es presenten els fonaments de la xarxa TETRA, sobre la que s’ha basat 

el nostre estudi. 

3.1 Introducció 
TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) és un estàndard de comunicacions digitals de veu i 

dades sense fils elaborat per ETSI (European Telecomunication Standards Institute) [4][5].  

El seu ús està sobretot destinat per flotes d'emergència i seguretat, com Bombers, 
Policia,... per satisfer les seves necessitats, ja que els seus requeriments són més limitats que 
les xarxes públiques, com GSM i GPRS. 

S'utilitza el Sistema Digital PMR (Profesional Mobile Radio) que consisteix en utilitzar la 
tecnologia trunking digital que permet que la xarxa compleixi els següents objectius: 

 
• Optimització de l'espectre radioelèctric. 
 
• Flexibilitat en l'assignació de canals de tràfic. 

 
• Millorar la gestió dels grups. 

 
• Sistemes amb prioritzacions. 

 
• Màxima fiabilitat. 

 
• Intensificar la seguretat de les comunicacions. 

 
• Intensificar la capacitat de transmissió de dades. 

 
• Millorar l'accés a xarxes externes a TETRA. 

 
• Estandardització d'un sistema europeu i mundial que ampliï l'àmbit d'actuació dels 

sistemes implantats. 
 

• Establir un sistema que sigui la successió natural als sistemes trunking analògics. 

L'estàndard TETRA es divideix en tres blocs molt diferents entre ells, que són: 

• Voice + Data (V +D): es transmet veu i dades mitjançant circuits commutats. 
 

• Packet Data Optimized (PDO): el tràfic de dades està basat en la commutació de 
paquets. 
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• Direct Mode Operation (DMO): es transmet veu de manera unidireccional 

(simplex) entre dos sistemes mòbils sense utilitzar la xarxa. 

 

 

 

Figura 2. Tipus de interfície en la xarxa TETRA 

 

 Aquesta xarxa pot oferir un conjunt de serveis que són: 
 

Ø Teleserveis: (Terminal a Terminal) 
 

• Servei de veu: trucades individuals i de Grup. 
• Servei de dades: missatges curts i de status (predefinits). 

 
Ø Serveis de Transport: (entre interfícies terminals de xarxa) 

 
• Dades per commutació de circuits: diferents nivells de xifrats. 

 
• Dades per commutació de paquets orientada a connexió (X25). 

 
• Dades per commutació de paquets no orientada a connexió (IP). 

 
Ø Serveis suplementaris: milloren els teleserveis i els serveis de transport 
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3.2 Interfície aire 

 3.2.1 Estructura de la trama TDMA 
Per optimitzar la banda de freqüències, s'empra la tecnologia d'accés múltiple al medi 

TDMA (Time Division Multiple Acces) combinada amb FDMA (Frequency Division 
Multiple Acces). En total es disposa d'una banda de 200 kHz amb una canalització de 25 kHz 
per portadora i 4 canals (slots) per portadora.

 

Figura 3. Estructura de trama 

Per poder transmetre veu continuadament es codifica 60ms de veu en cada interval. Es 
poden aconseguir diferents velocitats de transmissió de dades, la veu sempre té una velocitat 
de 7.2 kbps (veu + protecció), segons el tipus de codificació que s'utilitzi en la transmissió. 

TS/Codificació Sense Codificació Codificació Mitja Codificació Alta 

1 7.2 kbps 4.8 kbps 2.4 kbps 

2 14.4 kbps 9.6 kbps 4.8 kbps 

3 21.6 kbps 14.4 kbps 7.2 kbps 

4 28.8 kbps 19.2 kbps 9.6 kbps 

Taula 1. Tipus de velocitats respecte la codificació 
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 3.2.2 Bandes de freqüències 
Les freqüències assignades per aquesta xarxa són: 
 

Ø Seguretat i Emergències Públiques: 
o Uplink: 380-390 MHz 
o Downlink: 390-400 MHz 

 
Ø Sistemes civils i privats: 

o Uplink: 410-420 MHz 
o Downlink: 420-430 MHz 

 
Ø Sistemes PMR: 

o Uplink: 450-460 MHz 
o Downlink: 460-470 MHz 

 

 

Figura 4. Distribució de les bandes de freqüència 

 

Concretament, a Espanya, s'ha assignat 5 MHz d'espectre en la banda 380-400 MHz (380-
385 MHz/390-395 MHz) pels serveis d'emergència i seguretat, també s'intenta garantir una 
interoperabilitat entre serveis nacionals i internacionals. 

Pels sistemes civils i privats de comunicacions mòbils, el CNAF[6] regula l'assignació de 
freqüències en grups tancats d'usuaris. 
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 3.2.3 Modes d'operació 
Hi ha dos modes molt diferents entre ells, tot seguit es descriuen breument: 

• Trunking Mode Operation (TMO): s'utilitza quan un mòbil comença una trucada 
de grup. La trucada es transmet cap a la TBS (Tetra Base Station) corresponent. 
Aquesta trucada va dirigida als usuaris que conformin al mateix grup, que encara 
que no estiguin dins la mateixa TBS ho reben mitjançant diferents TBS o 
infraestructura de TETRA. La mateixa xarxa t'assigna el canal necessari. 

 

• Direct Mode Operation (DMO): s'empra en trucades individuals, és a dir, que un 
mòbil es comunica directament amb un altre mòbil sense usar la infraestructura de 
TETRA. Aquest mètode s'usa per tenir privacitat, quan no hi ha cobertura suficient, 
si la xarxa no es troba operativa o amb recursos limitats. 

 

Figura 5. Modes DMO i TMO 

Per cada mode d'operació els serveis bàsics varien, com es pot veure a la següent taula: 

Modes Mode circuit Mode paquet Short Data Service 
(SDS) 

1 
slot 

2 
slots 

3 
slots 

4 
slots 

Orientat a 
connexió 

No orientat a 
connexió 

Fins a 254 caràcters 

TMO • • • • • • • 

DMO •      • 

Taula 2. Serveis bàsics per cada mode d'operació 
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 3.2.4 Organització dels canals 
En TETRA es pot distingir dos tipus de canals: 

Ø Els físics: simplement són els Time Slots de cada trama TDMA, i aquests canals 
poden suportar diversos canals lògics. Hi ha tres tipus diferents: 

 
o Control Physical Channel (CP): corresponen a la senyalització de la xarxa. 
o Traffic Physical Channel (TP): pel tràfic de veu i dades. 
o Unallocated Physical Channel (UP): quan hi ha el canal lliure. 

 

Ø Els lògics: és el camí virtual que recorren les dades entre punts de la xarxa. I es 
poden dividir en dos grups diferents: 

 
o Canals de control (CCH): transporten informació de control i dades en 

mode paquet. 
o Canals de tràfic (TCH): transporten veu i dades en mode circuit. 

 

En la següent figura es mostra la jerarquia dels canals de control, i més específicament 
pels canals de senyalització. Ja que més endavant s'entrarà en més detall dins dels canals 
MCCH, FACCH, SACCH i, per últim, TCH. Aquests són els que s'empren per aquest 
simulador i que s'han volgut analitzar i estudiar. 

 

 

Figura 6. Organització dels canals de control 
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En aquesta figura es mostra un exemple de la distribució dels diferents canals dins de les 
trames TDMA d’aquestes 4 portadores. El canal MCCH sempre està col·locat al primer slot 
de cada portadora i només n’hi ha un, tot i que, actualment s'està estudiant d'utilitzar-ne dos. 
Els canals TCH, FACCH i SACCH es posicionen a la resta de slots, però el canal SACCH 
només s'usà cada 18 trames si fos necessari. 

 

 

Figura 7. Distribució dels canals dins de les portadores 

 

3.3 Tipus de trucades 
En el sistema de comunicacions TETRA conviuen 5 tipus de trucades diferents entre si: 

• Trucades de grup 
• Trucades individuals 
• Trucades directes 
• Trucades d'emergència 
• Trucades de difusió 

 3.3.1 Trucades de grup 
Per participar en una trucada de grup s'ha de complir uns certs requeriments que són: 

• Ser membre del grup. 
• Tenir drets de comunicació en el grup. 
• Seleccionar el grup o estar escanejant-lo.  
• Trobar-se dins de l'àrea de cobertura geogràfica del grup. 

El significat de grup dins de TETRA està definit per un conjunt d'estacions base que 
proporcionen la cobertura i un conjunt d'usuaris que tenen drets d'accés a ell. 



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA 

30 
 

La comunicació és semidúplex, és a dir, una comunicació bidireccional però no 
simultània, i finalitza al cap d'un temps d'inactivitat, en que es torna a deixar el canal lliure. 

Hi ha alguns paràmetres configurables pels qui gestionen la xarxa, que són el torn de 
paraula, el temps de reserva del canal (temps d'inactivitat del canal) i un temps màxim 
d'ocupació del canal. 

 3.3.2 Trucades individuals 
Aquestes trucades són entre dos usuaris de la xarxa, i es distingeixen mitjançant els seus 

números identificatius. Els usuaris poden tenir limitats els seus drets a establir o rebre 
trucades d'aquest tipus. 

Els canals utilitzats poden ser semidúplex o dúplex. I la duració màxima d'aquestes 
trucades es pot limitar per no tenir molt de temps ocupat el canal corresponent. 

 3.3.3 Trucades directes 
Són trucades que s'estableixen entre dos terminals de la xarxa sense senyalització prèvia, 

excepte alguns casos. 

El canal sempre és semidúplex, i la trucada finalitza després d'un temps d'inactivitat o 
després de penjar la trucada. 

 3.3.4 Trucades d'emergència 
Per definició, són trucades pre-emptiva, és a dir, que si fos necessari, la xarxa tallarà altres 

trucades per poder establir la trucada. Per establir quines trucades es tallarien, es tindran en 
compte les prioritats i l'antiguitat de les trucades establertes. I poden ser trucades de grup o 
individuals amb prioritat màxima. 

 3.3.5 Trucades de difusió 
La seva utilitat és difondre informacions de manera unidireccional des dels Centres de 

Control cap a conjunts de terminals que són qui gestionen aquests conjunts o grups d'usuaris. 
Aquests grups no són visibles per part de l'usuari.  

3.4 Serveis de dades 
En el sistema de comunicacions TETRA existeixen 4 tipus de comunicacions bàsiques de 

dades: 

• Missatges d'estat 
• Missatges curts (Shorts Data Services, SDS) 
• Dades en mode paquet 
• Dades en mode circuit 
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 3.4.1 Missatges d'estat 
Missatges predefinits amb un codi associat (0-65535) que s'envia a la xarxa en substitució 

del text del missatge. Aquests missatges s'envien pels canals de control i són compatibles 
amb trucades individuals i de grup. 

Valor Descripció 
0 Petició d’emergència 

1-32767 Reservat 
32768-36863 Aplicacions d’usuari 
36864-40959  Aplicacions d’usuari 
40960-57353 Aplicacions d’usuari 
57344-61439 Aplicacions d’usuari 
61440-63999 Aplicacions d’usuari 
64000-64255 Status Indicators 
64256-65023 Aplicacions d’usuari 
65024-65279 Predefinits (Callback request,...) 

Taula 3. Tipus de missatges d'estat 

 3.4.2  Missatges curts (SDS) 
Els usos més comuns són per enviar telemetria i posicionament GPS com el AVL 

(Automatic Vehicle Location) entre altres. Aquests missatges també són enviats pels canals 
de control i són compatibles amb trucades individuals i de grup. 

Descripció Tamany 
SDS1 16 bits 
SDS2 32 bits 
SDS3 64 bits 
SDS4 1016 bits (127 caràcters) 

SDS-TL 1120 bits (140 caràcters) 

Taula 4. Tipus de SDS 

 3.4.3 Dades en mode paquet 
Basats en el protocol TCP/IP. En comptes de fer servir els canals de control, utilitzen el 

canal de tràfic TCH. I tenen una velocitat neta de 4.8 Kbps. 

 3.4.4 Dades en mode circuit 
Sistema convencional d'enviament de dades, la informació no s'empaqueta. Es pot 

transmetre amb diferents velocitats entre 2.4 Kbps i 28.8 Kbps, depenen de la codificació 
emprada i els slots utilitzats. 

3.5 Seguretat 
La seguretat de la xarxa està fonamentada en dos parts, que són autentificació i xifrat. 

• Autenticació: verifica el dret d’accedir al sistema i impossibilita el clonatge de 
terminals ràdio. Es basa en què cada terminal té una clau (K) diferent. S'assumeix 
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que només un terminal i una xarxa vàlids coneixen el veritable valor de K. La part 
interrogada ha de demostrar que coneix K responen a una pregunta que li envia la 
xarxa que només la pot respondre si està en possessió de K, en cap cas respondrà 
K. 

 
• Xifrat: utilitza dos tipus de xifrat: 

o  Xifrat d'interfície aire (AIE): xifra les dades de l'usuari i de senyalització. 
Dóna protecció davant la intercepció, anàlisis i el mal ús del canal ràdio. 
Es negocia en el procediment del registre i és controlat per la 
infraestructura de xarxa. 

o Xifrat extrem a extrem (E2EE): xifra les dades d'usuari, però no la 
senyalització. Presenta protecció només davant la intercepció.  
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3.6 Cobertura RESCAT 
Actualment existeix aproximadament un 98% del territori amb cobertura 

RESCAT.RESCAT és la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat 
de Catalunya. Aquesta xarxa, robusta i fiable, està especialment dissenyada per proporcionar 
cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius 
professionals, implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya. La xarxa RESCAT està 
gestionada per l'Oficina Rescat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Figura 8. Mapa de cobertura 
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3.7 Terminals 
Alguns dels terminals que s’estan fent servir a la xarxa Rescat actualment per els cossos de 

seguretat i emergències són els següents: 

 

Figura 9. Terminal mòbil MTP3250 

 

Figura 10. Terminal mòbil STP9000 
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4. Desenvolupament del projecte 

4.1 Plantejament del problema 
Actualment, la Xarxa RESCAT ofereix serveis de veu i dades en mode paquet. Per mitjà 

del canal lògic de control (CCH) es transporta tant la informació de senyalització com les 
dades en mode paquet. El servei de dades més utilitzat és el de localització de vehicles AVL 
(Automatic Vehicle Location) per mitjà de l’enviament de missatges curts SDS. Els terminals 
dels vehicles de seguretat i  emergències envien les seves posicions GPS encapsulades en 
missatges SDS en intervals de temps prefixats. 

En aquest projecte es pretén estudiar l’impacte de l’enviament de les dades de localització 
GPS sobre la capacitat de la xarxa per gestionar les trucades de veu. Actualment els SDS 
s’envien per un sol canal MCCH. Ara es proposa la possibilitat d’augmentar a dos canals 
MCCH per portadora, i també poder enviar els SDS pels canals FACCH i SACCH. Així els 
enginyers de les Oficines RESCAT podran analitzar i comparar les diferents situacions 
possibles que creguin convenients. 

Els SDS s'envien per MCCH si el grup no té cap canal ocupat, és a dir, no té cap trucada 
activa del grup, o tampoc té un canal reservat, és a dir, que la trucada s'ha finalitzat però el 
canal encara està esperant per si hi ha alguna altra transmissió del grup. Justament quan el 
canal està reservat els SDS es transmeten per FACCH. I per últim, s'envien per SACCH, que 
apareix un cop cada 18 trames, quan el canal està ocupat amb una trucada. 

En el simulador dissenyat per fer l’estudi no es té en compte la senyalització que es cursa 
pels canals de control en una xarxa real. Així que els percentatges d'ocupació dels canals 
només fan referència als SDS en MCCH o el conjunt de trucades i SDS en els canals TCH. 
Per tenir una referencia, es pot considerar que a partir del 30% d’ocupació del canal MCCH, 
és una ocupació elevada. 

 

4.2 Objectius del PFC 
L’objectiu del PFC és estudiar la conveniència d'enviar els missatges AVL per MCCH, 

SACCH o FACCH segons l'estat dels canals. Això ha de permetre als enginyers que 
gestionen la xarxa configurar-la de forma òptima per cada escenari i segons el que necessitin. 
I així arribar a un compromís en relació a la definició dels paràmetres per tal de disminuir la 
càrrega del canal de control, però sense perdre capacitat per gestionar aquest tipus de 
missatges. 

És a dir, poder aconseguir trobar els paràmetres ideals per cada escenari que un 
operador/gestor de xarxa TETRA (com pot ser el cas de les Oficines RESCAT)es pot trobar 
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en la vida real, i així minimitzar l'ocupació dels canals de control i els missatges perduts per 
la xarxa. 

4.3 Requeriments 
Els requeriments per aquest projecte, que s'ha anat refinant al llarg de tota la durada 

d'aquest, es poden agrupar en 4 tipus: 

• Paràmetres de la TBS: en una Tetra Base Station és necessari especificar el 
nombre de portadores, que el més comú són 1 o 2, el nombre de canal MCCH, que 
només pot ser 1 o 2 canals per portadora, els temps màxim de la trucada 
individual, els temps que el canal està reservat després de la trucada individual, la 
durada màxima de la comunicació, el temps màxim que un usuari pot esperar per 
enviar una trucada individual, el nombre de reenviaments que pot usar un usuari 
per enviar un SDS i, per últim, el temps màxim que un usuari triga a sincronitzar 
amb el GPS i així poder començar enviar SDS. 

 
• Paràmetres dels usuaris: és obligatori definir cada grup d'usuaris, per tant, es 

defineixen el nombre d'usuaris del grup, quin és el tipus de terminal, és a dir, la 
seva velocitat màxima, la distància mínima recorreguda per enviar un AVL, el 
temps mínim que ha de passar per enviar un AVL i, finalment, el percentatge 
d'aquests usuaris que formen el Comandament de grup. Aquests usuaris són els 
únics que poden enviar trucades de grup o individuals a la resta d'usuaris. 

 
• Duració de la simulació: S'ha de simular una hora de la xarxa però no cal que 

sigui en temps real. 
 

• Resultats: obtenir els resultats adequats, per poder analitzar minuciosament la 
simulació executada, en forma de diferents gràfics i càlculs realitzats amb les 
estadístiques de la simulació. 

Més endavant, s'especifiquen més exhaustivament cadascun d'aquests paràmetres.  

4.4 Disseny 
Per aconseguir el nostre objectiu s'ha creat un simulador en Java anomenat SimTETRA 

(que es detalla en el següent capítol) que permet reproduir diferents escenaris i analitzar la 
gestió dels missatges SDS, que emmagatzemen AVL, per diferents canals que són MCCH, 
FACCH i SACCH. La utilització de cada canal té unes condicions reglades dins del prop 
programa, i s'ha de coordinar amb les trucades de grup i individuals. 

Per introduir els paràmetres de configuració de l'escenari s'ha creat una interfície gràfica 
per entrar dades. Per la sortida de resultats també s'ha creat una interfície gràfica que combina 
dades estadístiques en format text i gràfics que permeten analitzar visualment els resultats.  
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S'ha fet un manual d'usuari per facilitar l'ús del simulador a enginyers amb coneixement de 
xarxes TETRA, on es precisen els passos a seguir per executar el programa, la descripció dels 
paràmetres d'entrada i els resultats que ofereix. 
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5. Descripció del SimTETRA 
El simulador en aquesta versió considera un entorn unicel·lular, diferents grups d’usuaris 

on també es poden diferenciar diferents configuracions dins de cada grup, quatre tipus de 
mobilitats (0Km/h, 3Km/h, 50Km/h i 90 Km/h) i diferent nombre de portadores. 

 

Figura 11. BTS amb tres grups d’usuaris 

El temps de simulació correspon a 1 hora. 

Les dades de localització dels terminals en la xarxa TETRA s'envien en missatges SDS. I 
aquests missatges poden ser enviat per diferents canals i es creen cada vegada que 
sobrepassen uns certs metres recorreguts o quan ja ha transcorregut un cert temps, un cop 
creat es reinicien els dos comptadors. 

En la proposta implementada en el simulador per què un usuari que pertany a un grup 
pugui enviar un SDS pel canal MCCH, aquest grup no pot tenir cap canal TCH reservat. Si 
aquest grup té un canal TCH reservat però no té cap trucada activa dins del canal, l'usuari 
envia el SDS pel FACCH. Per últim, s’usa el SACCH quan hi ha un canal reservat i una 
trucada activa. 

Tant el MCCH com el FACCH usen 1 slot en cada trama, mentre que el SACCH n'usa 1 
de cada 18 trames. 

Les trucades de grup es poden generar quan no hi ha cap usuari del mateix grup 
transmetent veu. I les trucades individuals es poden generar encara que hi hagi una trucada de 
grup cursant-se. En el simulador de tràfic per una xarxa de radiocomunicacions TETRA, 
s’han definit 7 classes que són: Principal, Entorn, TBS, Usuari, FontVeu, FontDades i 
Calculs. I unes altres que serveixen per construir l' interfície gràfica per l'usuari i per crear 
gràfics dels resultats. A continuació es mostra un diagrama amb les interaccions entre totes 
les classes. Després cada classe s’explica en més profunditat.
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portadores, durtrucada 

reservacanal, MCCH 

UsrEsp 

UsrTxNou 

y, grup i duradaveu 

distanciaAVL, tempsAVL, durtrucada, 
tipusterminal 

grup i ycanal[] 

y distanciaAVL 
tempsAVL 

distanciatotal 
tipusterminal 
tempsenviarSDS 

 

veu 
torntrucada dades 

usuarispertransmetreveu 

usuarispertransmetredades 

duradatrucada 
veu 

TotsUsr 

TBS 

portadores, canals[], MCCH, 
durtrucada, reservacanal, UsrTx, 
UsrEsp, usuari, j, s i SIZE. 
- assignarCanalVeu(). 
-assignarCanalDades(). 
-assignarUsuarisVeuSacch(). 
- alliberarMcch(). 
-alliberarComunicacioDades(). 
-alliberarComunicacioVeu(). 
- alliberarCanal(). 
-alliberarCanalLliure(). 
-alliberarVeuIndividual(). 
-alliberarUsuarisVeuSacch(). 
-compararTipusTX(). 
-trobarCanalInd(). 

FontDades 

distanciaAVL i 
tempsAVL. 

- crearSDS(). 

Usuari 

grup, id, dades, veu, duradaveu, 
distAVL, tAVL, disttotal, dist, 
tipusterm, tipustrucada, durtrucada, 
fveu i fdades. 
 
- enviarSDS(). 
-enviarVeu(). 
- moure(). 
 

FontVeu 

ProbabilitatGenerarVeuPortadora, 
probabilitatGenerarVeu, veu. 
 
- crearVeu(). 
- calculaDuracio(). 

Principal 

SYNC, ttrama, Ycanal[], size, 
sizetx, sizesp, y, h, htx, 
portadores, MCCH, durtrucada, 
reservacanal, config, 
totalgrups, grup, tipusterm, 
distAVL, tAVL, id, TotsUsr, 
UsrTxNou, UsrTxTot, Esp i sc. 

Entorn 

totalterm i usuari. 

- triarUsuarisTransmetreVeu(). 
- triarUsuarisTransmetreDades(). 

Figura 12. Diagrama de classes 
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5.1 Classe Principal 
	  

La classe Principal és la que s’encarrega d’executar tot el codi d’aquest simulador, és a 
dir, és qui crea el procés. Dins d'aquesta classe es creen un objecte de la classe Entorn, un 
objecte de la classe TBS i tants objectes de la classe Usuari com siguin necessaris.  

Abans d'entrar al bucle principal, el programa demana uns quants paràmetres per la 
interfície gràfica, que serviran per definir l'objecte de la classe TBS i tants objectes de la 
classe Usuari com es vulguin. Per definir l'objecte de la classe TBS, es demana: 

1. Nombre de portadores. 

2. Nombre de canals MCCH. 

3. Torn d'una trucada. 

4. Reserva de canal. 

5. Durada màxima de la comunicació. 

6. Durada màxima d'un usuari a la cua d'espera. 

7. Durada màxima d'una trucada individual. 

8. Nombre de reenviaments pels SDS. 

9. Temps màxim per sincronitzar el GPS. 

Després es demana quin serà el nombre total de grups de la simulació, per així crear els 
objectes de la classe Usuari pels quals es necessita indicar quantes configuracions per grup hi 
haurà, és a dir, cada grup podrà tenir diferents tipus d'usuaris. A les configuracions es detalla: 

1. Nombre de terminals. 

2. Tipus de terminal. 

3. Distància mínima per enviar el AVL. 

4. Temps mínim per enviar AVL. 

5. Percentatge d'usuaris que formen el Comanadament del grup. 

Un cop entrades totes les dades necessàries per poder iniciar la simulació, el programa 
entra dins d'un bucle. On executa els mètodes que es descriuen posteriorment amb l'ordre 
necessari perquè la simulació pugui ser realista. El programa recrea 1 hora de la xarxa 
TETRA. 
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Quan es finalitza la simulació, apareixen diferents gràfics i càlculs per poder analitzar el 
que ha ocorregut durant l'execució. Més endavant s'especifica quina informació es dóna. 

5.2 Classe Entorn 
Representa l’escenari on s’està desplegant la xarxa TETRA. Només té un mètode molt 

senzill, anomenat 'TriarUsrTx()', per cada servei.  

• 'triarUsuarirTransmetreVeu()': el mètode rep una array de tots els usuaris creats per la 
classe Principal, i avalua usuari per usuari si té veu per transmetre o en pot transmetre. 
Si la condició és certa, emmagatzema l'usuari a una altra array, que són tots els usuaris 
que voldrien transmetre, i la retorna a la classe Principal.  

• 'triarUsuarirTransmetreDades()': el mètode rep una array de tots els usuaris creats per 
la classe Principal, i avalua usuari per usuari si té dades. Si la condició és certa, 
emmagatzema l'usuari a una altra array, que són tots els usuaris que voldrien 
transmetre, i la retorna a la classe Principal.  

 

5.3 Classe TBS 
La classe TBS representa l’estació base, i és potser la classe més complicada, ja que és qui 

assigna els canals per transmetre [amb el mètode 'AssignarCanal()'], també allibera la 
comunicació d'un usuari que estigui transmetent deixant-lo inactiu [amb el mètode 
'AlliberarCom()'], però sense treure la reserva del canal per aquell grup en concret [que això 
ho fa el mètode 'AlliberarCanal()]. Tot seguit,  s’expliquen amb més detall.  

• 'assignarCanalVeu()': es passa una array amb tots els usuaris que estan esperant 
per transmetre veu. Primer es mira si el seu grup té un canal reservat inactiu per 
poder transmetre, si això no es compleix intenta transmetre per un canal que no 
estigui ocupat, sempre i quan no hi hagi cap canal ocupat pel seu grup. Aquest 
mètode retorna els usuaris que han pogut transmetre. 

• 'assignarCanalDades()': es passa una array amb tots els usuaris que estan esperant 
per transmetre dades. S'analitzen aquests usuaris i l'estat dels canals per saber si 
poden enviar per FACCH, SACCH, MCCH o s'esperen. Aquest mètode retorna 
els usuaris que han pogut transmetre. 

• 'assignarUsuarisVeuSacch()': els usuaris que han estat extrets mentre estaven 
transmetent veu, per a què usuaris poguessin transmetre dades pel SACCH, es 
tornen a assignar al mateix canal que tenien. 

• 'alliberarMcch()': es treuen els usuaris que estan transmeten en cada trama, si hi 
haguessin usuaris transmeten. 
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• 'alliberarComunicacioDades()': allibera el canal que està transmetent dades, i el 
deixa reservat pel grup que estava transmetent. 

• 'alliberarComunicacioVeu()': allibera el canal que està transmetent veu, i el deixa 
reservat pel grup que estava transmetent.  

• 'alliberarCanal()': allibera totalment els canals quan és necessari i estan sent 
utilitzats, així els poden utilitzar altres grups. 

• 'alliberarCanalLliure()': allibera totalment els canals reservats quan és necessari, 
així els poden utilitzar altres grups. 

• 'alliberarVeuIndividual()': allibera els canals que estan sent utilitzats per 
transmetre trucades individuals.  

• 'alliberarUsuarisVeuSacch()': es guarden els usuaris que estan transmetent veu 
per a què altres usuaris puguin transmetre dades per SACCH. 

• 'compararTipusTX()': serveix per saber quins grups tenen canals reservats. 

• 'trobarCanalInd()': s'utilitza per saber quins canals s'estan fent servir per 
transmetre trucades individuals per quan s'hagi d'alliberar aquests canals. 

 

5.4 Classe Usuari 
La classe Usuari representa cada un dels terminals. A part de les variables necessàries per 

definir correctament cada usuari, com el seu grup, la seva distància mínima per enviar AVL, 
el seu temps mínim per enviar AVL, el tipus de terminal, i moltes altres. També té un objecte 
de la classe FontVeu i un altre de la classe FontDades per cada usuari, que són qui 
decideixen si es crea veu i/o dades per transmetre.  

Aquesta classe té 3 mètodes: 

• 'enviarSDS()': avalua si la classe FontDades ha creat dades per transmetre; si és 
que sí, canvia una variable indicant que té dades per transmetre.  

• 'enviarVeu()': avalua si la classe FontVeu ha creat veu per transmetre; si és que sí, 
canvia una variable indicant que té veu per transmetre. 

• 'moure()': mou els usuaris depenent del tipus de terminal. La distància que recorre 
cada terminal és un nombre aleatori entre 0 i la distància màxima que pot recòrrer 
amb una certa velocitat durant el temps de trama.  
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5.5 Classe FontDades 
La classe FontDades és molt senzilla, només avalua un parell de condicions per decidir si 

ha de crear dades per transmetre o no. Tot això, es fa dins el mètode 'crearSDS()'. Les 
condicions que avalua són:  

1. Si la distància recorreguda pel terminal és major que la distància mínima per enviar 
el AVL. Si no es volgués avaluar aquesta condició, la distància mínima hauria de ser 
'0'.  

2. Si el temps que ha passat des de l'últim cop que s'ha enviat el AVL és major que el 
temps mínim per enviar el AVL. Si aquest fos '0', no s'avaluaria la condició.  

 

5.6 Classe FontVeu 
La classe FontVeu serveix per decidir si l'usuari vol establir trucada de veu. Té dos 

mètodes; 'CrearVeu()' i 'CalculaDuracio()'  

• 'crearVeu()': decideix si crea veu. Per decidir-ho s'avalua si un nombre aleatori entre 
'0' i '1' és més gran o més petit que la probabilitat de generar trucada, per calcular 
aquesta probabilitat es fa servir el model d’Erlang amb 2 trucades/usuari per hora 
carregada i una duració de 30 segons per trucada.  

• 'calculaDuracio()': com diu el nom calcula la duració de la trucada. Aquesta duració 
és un nombre aleatori entre ‘0’ i un valor màxim definit en la classe Principal.  

 

5.7 Classe Càlculs 
Aquesta classe és molt simple. Només recull les dades necessàries recopilades durant la 

simulació de les ocupacions dels canals, ja siguin les totals o per intervals, amb els mètodes 
corresponents,  ocupacioCanals() i ocupacioCanalsIntervals(). I per últim, realitza algunes 
operacions per obtenir els resultats necessaris. 

	  

5.8 Classes d'interfície per l'usuari 
Representen les diferents classes creades perquè hi hagi una interacció entre l'usuari i el 

programa. Algunes d'aquestes són per introduir els paràmetres necessaris per fer funcionar el 
simulador correctament, com FinestraInici, FinestraBTS, FinestraConfig,FinestraGrups i 
FinestraUsuaris. L'última classe d'aquest tipus és FinestraCalculs, que serveix per mostrar 
per pantalla tots els resultats obtinguts. 
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• FinestraInici: mostra el logo, el programador i els col·laboradors del projecte. 

 
Figura 13. Finestra d'inici 

 
• FinestraBTS: demana l'usuari els paràmetres per poder configurar correctament la 

BTS. 
 

I. Nombre de portadores (1 per defecte): major que '0' i menor 
que  '2147483647'. 

II. Nombre de canals MCCH (1 per defecte):  '1' ó '2' per portadora. 
III. Torn de trucada [s] (30 per defecte): durada màxima de la trucada de grup, 

en segons. La durada real de la trucada és una variable aleatòria uniforme 
entre '0' i el nombre entrat "x", (0,x]. 
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IV. Reserva de canal en [s](10 per defecte): temps en que el canal queda 
reservat sense transmetre abans de ser alliberat, en segons. 

V. Durada màxima de la comunicació [s](120 per defecte): temps màxim, en 
segons, en que un grup pot ocupar un canal.  

VI. Durada màxima d'un usuari a la cua d'espera [s] (15 per defecte): temps 
màxim, en segons, en que un usuari pot romandre a la cua esperant per 
transmetre veu. 

VII. Durada màxima d'una trucada individual [s](45 per defecte):durada 
màxima, en segons, d'una trucada individual. La durada real de la trucada és 
una variable aleatòria uniforme entre '0' i el nombre  entrat "x", (0,x]. 

VIII. Nombre de reenviaments pels SDS (3 per defecte):nombre d'intents que té 
un SDS per poder enviar-se. Ha d'estar dins del rang [0,2147482647]. 

IX. Temps màxim per sincronitzar GPS (300 per defecte): temps que tarda un 
terminal a poder connectar amb el GPS i poder començar a enviar AVL. 
Aquest temps és una variable aleatòria entre '0' i el nombre entrat 'x', (0,x]. 

 

 

Figura 14. Representació dels temps que intervenen en una trucada 
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Figura 15. Finestra configuració TBS en blanc 

 
• FinestraGrups: aquesta finestra pregunta a l'usuari quants grups d'usuaris seran 

necessaris per la simulació, cal entrar un valor major que '0' i menor 
que  '2147483647', sinó el valor és '1' per defecte. 

 
Figura 15. Finestra nombre total de grups en blanc 

 
• FinestraConfig: reclama el nombre de configuracions del grup. Cada configuració 

consisteix a crear diferents agrupacions d'usuaris dins del mateix grup. 

 
Figura 16. Finestra nombre de configuracions en blanc 
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• FinestraUsuaris: en aquesta finestra es requereixen els següents paràmetres per 
definir els usuaris del grup, i si fos el cas, la configuració d'usuaris de cada grup 
independentment. 

 
I. Nombre de terminals (0 per defecte): total d'usuaris d'un grup i una 

configuració. El total és la suma d'usuaris de cada configuració d'un mateix 
grup. 

 
II. Tipus de terminal (0 per defecte): l’usuari tindrà una velocitat mitja propera 

a la mitat de la velocitat màxima, ja que és una variable aleatòria uniforme 
entre '0' i la velocitat màxima "v", (0,v]. 

o Per usuaris a velocitat de 0Km/h, introduir el '0'. 
o Per  usuaris a velocitat màxima de 3Km/h, introduir el '1'. 
o Per usuaris a velocitat màxima de 50Km/h, introduir el '2'. 
o Per usuaris a velocitat màxima de 90 Km/h, introduir el '3'. 

III. Distància mínima per enviar AVL [m] (0 per defecte): metres que recorre 
l'usuari per transmetre un AVL. El valor ha de ser major o igual que '0', sent 
'0' si no es vol utilitzar aquesta opció. 

IV. Temps mínim per enviar AVL [s](0 per defecte): segons que s'espera 
l'usuari per transmetre un AVL. El valor ha de ser major o igual que '0', sent 
'0' quan no es vol utilitzar aquesta opció. 

V. Percentatge d'usuaris que formen el Comandament del grup [%] (10 per 
defecte): només aquest percentatge del grup podrà enviar trucades de grup i 
individuals. 
 

 
Figura 17. Finestra configuració del grup en blanc 

 
• FinestraCalculs: mostra els resultats obtinguts. 

 
I. Ocupació dels canals: percentatge d'ocupació de cada canal, es divideix el 

temps ocupat del canal pel temps total que té la simulació. 
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II. Nombre de trucades de grup cursades i perdudes: es comptabilitzen durant 
la simulació. 

III. Nombre de SDS cursats per MCCH, SACCH i FACCH: es comptabilitzen 
durant la simulació. 

IV. Nombre de SDS perduts per MCCH, SACCH i FACCH: es 
comptabilitzen durant la simulació. 

V. Nombre de trucades individuals cursades i perdudes: es comptabilitzen 
durant la simulació. 

VI. Nombre de SDS cursats en cada intent (nombre mig d’intents): es suma 
tots els intents realitzats pels SDS cursats, després es divideix pel nombre 
total de SDS cursats. 

VII. Temps mig d'espera de les trucades de grup cursades: es suma tots els 
temps d'espera de les trucades de grups cursades, després es divideix pel 
nombre total de trucades de grup cursades. 

VIII. Temps mig d'espera de les trucades individuals cursades: es suma tots els 
temps d'espera de les trucades individuals cursades, després es divideix pel 
nombre total de trucades individuals cursades. 

 

Figura 18. Finestra de càlculs realitzats en blanc 

5.9 Gràfics 
Són unes classes que agafen els resultats de la simulació, i creen uns gràfics en forma de 

pastís, de barres i lineal. Serveix per poder fer més visual els valors obtinguts, i així també, 
poder-los comparar millor entre ells i amb altres simulacions. 

• Gràfic de barres d'ocupació total dels canals. 

• Gràfic lineal d'ocupació temporal dels canals en intervals de 5 minuts. 

• Gràfic lineal de trucades: mostra els tipus de trucades que es realitzen per cada 
canal, i també diferencia entre grups. 
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• Gràfic circular dels SDS: mostra per on es cursen i quants es perden. Els 
percentatges mostrats sempre s’arrodoneixen a la baixa, per tant, no surten els 
decimals. Així que encara que marquin 0%, no és un ‘0’ absolut. 

• Gràfic circular de les trucades de grup: mostra quantes es cursen i es perden. Els 
percentatges mostrats sempre s’arrodoneixen a la baixa, per tant, no surten els 
decimals. Així que encara que marquin 0%, no és un ‘0’ absolut. 

• Gràfic circular de les trucades individuals: mostra quantes es cursen i es perden. 
Els percentatges mostrats sempre s’arrodoneixen a la baixa, per tant, no surten els 
decimals. Així que encara que marquin 0%, no és un ‘0’ absolut. 
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5.10 Estructura de la simulació 
En la Figura 19 es mostra l'estructura del funcionament d'una simulació segons la 

interfície gràfica que veu l'usuari. Primer de tot, surt la pantalla d'inici. Just després es 
mostren les finestres per configurar la TBS, nombre de grups, nombre de configuracions per 
grups i per configurar els usuaris de cada grups i configuració. Al final s'exposen totes les 
finestres amb els resultats obtinguts. Un cop ha finalitzat es pot parar o reiniciar el 
SimTETRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Finestres 

            Cicles de Finestres 

                       Execució SimTETRA 
Figura 19. Diagrama de la simulació 
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5.11 Exemple d'ús 
Tot seguit es mostra un exemple d'execució pas a pas. Primer configurem la BTS amb els 

paràmetres corresponents. La simulació tindrà 4 grups, on el primer grup estarà format per 20 
usuaris, 10 d’ells fixes i 10 d’ells vianants (es desplacen a 3 Km/h), de manera que hi haurà 2 
configuracions d'usuaris diferents, la resta de grups només tindran 1 configuració i estaran 
formats respectivament per: 30 usuaris vianants, 20 usuaris que van amb vehicle a una 
velocitat màxima 50 Km/h, i 10usuaris que van amb vehicle a una velocitat màxima 90 
Km/h. Cada agrupació d'usuaris s'ha configurat amb diferents valors per tal de tenir varietat 
d'usuaris. 

1. Configurar paràmetres de la BTS. 

 

Figura 20. Finestra configuració TBS com a exemple 

2. Introduir nombre total de grups. 

 

Figura 21. Finestra nombre total de grups com a exemple 
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3. Introduir nombre total de configuracions pel grup 1. 

 

Figura 22. Finestra nombre de configuracions del grup 1 com a exemple 

4. Configurar usuaris del grup 1 i confiuració 1. 

 

Figura 23. Finestra configuració dels usuaris fixes del grup 1 com a exemple 

5. Configurar usuaris del grup 1 i confiuració 2. 

 

Figura 24. Finestra configuració dels usuaris vianants del grup1 com a exemple 
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6. Introduir nombre total de configuracions pel grup 2. 

 

Figura 25. Finestra nombre de configuracions del grup 2 com a exemple 

7. Configurar usuaris del grup 2 i configuració 1. 

 

Figura 26. Finestra configuració dels usuaris del grup2 com a exemple 

8. Introduir nombre total de configuracions pel grup 3. 

 

Figura 27. Finestra nombre de configuracions del grup 3 com a exemple 

 

 

 

 

 



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA	  	  	  umento] 

54 
 

9. Configurar usuaris del grup 3 i configuració 1. 

 

Figura 28. Finestra configuració dels usuaris del grup3 com a exemple 

10. Introduir nombre total de configuracions pel grup 4. 

 

Figura 29. Finestra nombre de configuracions del grup 4 com a exemple 

11. Configurar usuaris del grup 4 i configuració 1. 

 

Figura 30. Finestra configuració dels usuaris del grup 4 com a exemple 
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12. Barra de progrés. 

 

Figura 31. Barra de progrés del SimTETRA com a exemple 

 

13. Finestra de càlculs realitzats. 

 

Figura 32. Finestra de càlculs realitzats com a exemple 

Els primers valors que observem en la finestra de càlculs (Figura 32), són l'ocupació dels 
canals. Pel canal 0 i 1, que són els dos MCCH, l'ocupació és quasi idèntica i força petita. El 
percentatge d'ocupació és bastant petita en tots els canals, ja que només el 10% de tots els 
usuaris, que són el comandament del grup, poden crear trucades de grup i individuals. 

També observem el nombre de trucades de grup cursades i perdudes, en aquest cas no hi 
ha cap trucada perduda, això és gràcies al poc tràfic generat i a la baixa ocupació dels canals. 
I s'han cursat un total de 27 trucades de grup.  

Seguidament, s'observa el nombre de SDS cursat per MCCH, SACCH i FACCH. Després 
es dóna el nombre de SDS perduts que és 0, és a dir, que no han superat el nombre màxim 
d'intents d'enviament.  

Tot seguit es dóna el nombre de trucades individuals cursades i perdudes que és 1 i 0 
respectivament. 

Uns altres paràmetres de la simulació mostrats són el nombre mig d'intents de 
reenviaments dels SDS cursats i els temps mitjos d’espera de les trucades de grups cursades i 
de les trucades individuals.  

Per últim, tenim els gràfics realitzats per poder analitzar més a fons els resultats.  



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA	  	  	  umento] 

56 
 

14. Gràfic lineal de trucades realitzades per cada grup a cada canal. 

 

Figura 33. Gràfic lineal de trucades com a exemple 

El primer gràfic (Figura 33) mostra les trucades de grup i individuals realitzades en cada 
canal i la seva duració. Els eixos verticals mostren de quin grup és la trucada i si aquesta és 
de grup o individual. Si tenim una trucada amb valor de 3 vol dir que és una trucada de grup 
d’un usuari del grup 3. En canvi, si tenim una trucada amb valor -3, vol dir que és una trucada 
individual d’un usuari del grup 3. Els eixos horitzontals mostren l’evolució temporal de 
l’hora simulada amb una resolució de 0.1s. Així doncs, es pot observar que hi hagut poques 
trucades de grup de poca duració i una sola trucada individual pel canal 2. 
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15. Gràfic lineal de la progressió temporal de l'ocupació de cada canal. 

 

Figura 34. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals com a exemple 

El segon gràfic (Figura 34) exposa l'evolució temporal de l'ocupació de canal, on es pot 
veure que l'ocupació ha sigut baixa. A l’eix vertical es mostra el percentatge d’ocupació del 
canal i al eix horitzontal la progressió temporal amb salts de 5 minuts.  
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16. Gràfic múltiple amb gràfics circulars de SDS i trucades, i gràfic de barres de 
l'ocupació dels canals. 

 

Figura 35. Gràfic múltiple com a exemple 

L'últim gràfic (Figura 35)mostra més visualment els valors obtinguts en la simulació i que 
ja han estat mostrats a la finestra dels càlculs, com el percentatge de les trucades de grup i 
individuals cursades i perdudes, el percentatge dels SDS que s’han cursat per cada canal i que 
s’han perdut, i per últim, l’ocupació total de cadascun dels canals. 
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6. Anàlisis de les simulacions 
En aquest capítol es realitzaran algunes simulacions amb diferents configuracions per la 

TBS i diferents distribucions dels usuaris que sempre seran els mateixos, 300 usuaris. Això 
donarà una visió global de quin és el funcionament del simulador, i de com es poden 
modificar els paràmetres.  

A continuació, es mostraran les simulacions estructurades en dos conjunts: 

1. GRUPS NOMBROSOS: Molts usuaris en pocs grups. 

2. GRUPS REDUÏTS: Els mateixos usuaris i més grups. 

A cada conjunt de simulacions s’han variat els paràmetres de la TBS per poder analitzar 
com el nombre de recursos i la seva gestió afecten el funcionament de la xarxa TETRA. 

6.1 Simulacions amb grups nombrosos 
En les següents figures es mostren com s’han configurat els grups d’aquest conjunt de 

simulacions.Com es pot observar es tracta de 3 grups amb 100 usuaris cada un. Amb aquestes 
configuracions d’enviaments de SDS, en principi, els usuaris dels grups 2 i 3 haurien d’enviar 
els SDS respecte del temps introduït, ja que la distància és molt gran, mentre que els usuaris 
del grup 1 no envien SDS ja que són usuaris estàtics. Això podria crear petits col·lapses per 
enviar els SDS, tot i que gràcies al paràmetre "temps màxim per sincronitzar GPS" es redueix 
la probabilitat que apareguin. 

Pas 1. La configuració del grup 1 es configura amb 100 usuaris amb una velocitat de 0 
Km/h, 0 metres de distància mínima per enviar AVL, 0 segons de temps mínim per enviar 
AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics que 
podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

 

Figura 36. Finestra configuració dels usuaris del grup 1 de grups nombrosos 



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA	  	  	  umento] 

60 
 

 

Pas 2. La configuració del grup 2 es configura amb 100 usuaris amb una velocitat màxima 
de 50 Km/h, 1500 metres de distància mínima per enviar AVL, 60 segons de temps mínim 
per enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els 
únics que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 37. Finestra configuració dels usuaris del grup 2 de grups nombrosos 

Pas 3. La configuració del grup 3 es configura amb 100 usuaris amb una velocitat màxima 
de 90 Km/h, 2000 metres de distància mínima per enviar AVL, 90 segons de temps mínim 
per enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els 
únics que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 38. Finestra configuració dels usuaris del grup 3 de grups nombrosos 

A continuació es mostren els resultats de 3 simulacions amb diferents configuracions. 
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1ª Simulació: A la primera simulació es deixen els valor per defecte, és a dir, 1 portadora 
amb 1 MCCH i 3 TCH. 

 

Figura 39. Finestra configuració TBS de la 1ª simulació de grups nombrosos 

Els resultats obtinguts són: 

 

Figura 40. Gràfic múltiple de la 1ª simulació de grups nombrosos 

En aquests gràfics mostren com la majoria de SDS s’han cursat per MCCH, i que totes les 
trucades de grup i individuals s’han cursat. Amb unes ocupacions dels canals força petites. 
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Figura 41. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 1ª simulació de grups nombrosos 

En la figura 41, es veu algun pic d’ocupació elevat en els canals CH1, CH2 i CH3, tot i 
que en algun interval de temps dels canals l’ocupació ha sigut ‘0’, i en el CH0, que és el 
MCCH, l’ocupació és bastant constant i sense superar el 10% d’ocupació. 

 

Figura 42. Gràfic lineal de trucades de la 1ª simulació de grups nombrosos 

En la figura anterior es pot veure com s’han repartit el nombre de trucades en cada canal, 
així, també es pot confirmar els percentatges d’ocupació que s’han donat. 
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Figura 43. Finestra dels càlculs realitzats de la 1ª simulació de grups nombrosos 

En aquesta simulació es pot observar que l’ocupació dels canals TCH és força petita, ja 
que hi ha molts usuaris però només un 10% d'aquests poden enviar trucades de grup.  

En les següents simulacions s’afegeix una portadora més i un canal MCCH per veure el 
comportament de la xarxa i repartir encara més l'ocupació dels canals.  

2ª simulació: La taxa de SDS perduts és molt baixa, però igualment seria interesant veure 
com es comporta amb una altra configuració de la TBS, per tant, s’afegeix una portadora més 
i un canal MCCH. També s’augmenta el nombre d’intents per poder enviar els SDS a 10. La 
resta de paràmetres es mantenen com abans. 

 

 

Figura 44. Finestra configuració TBS de la 2ª simulació de grups nombrosos 
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Els resultats obtingut són: 

 

Figura 45. Gràfic múltiple de la 2ª simulació de grups nombrosos 

En els gràfics anterior s’observa que no hi hagut cap gran canvi de comportament en 
relació amb la simulació anterior. També es pot observar que cap canal MCCH ha superat el 
10% d’ocupació. 

 

 

Figura 46. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 2ª simulació de grups nombrosos 
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En la Figura 46 es pot presenciar com els canals CH0 i CH1, són els canals MCCH, tenen 
casi sempre la mateixa ocupació durant tota la simulació. També hi ha un pic d’ocupació 
canal CH7de 30% d’ocupació. 

 

 

Figura 47. Gràfic lineal de trucades de la 2ª simulació de grups nombrosos 

En la figura anterior es pot percebre com les trucades han estat força repartides entre els 6 
canals TCH, el CH4 és el que n’ha suportat més, un total de 14 trucades. 

 

 

Figura 48. Finestra dels càlculs realitzats de la 2ª simulació de grups nombrosos 

En la Figura 48 s’ha de tenir en compte que els canals parells corresponen a la portadora 1 
i els imparells a la 2, els dos MCCH són CH0 i CH1, i la resta són TCH.  

Certament s’ha aconseguit reduir l’ocupació mitjana i els pics d’ocupació dels canals, en 
contra partida, s’han augmentat els SDS perduts, passant de 27 a 29 per SACCH i de 0 a 43 
per FACCH. 
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3ª Simulació: En aquesta simulació es vol veure com influeix la durada màxima de la 
comunicació en el nombre de SDS perduts i cursats, per això reduïm aquesta durada màxima 
de 120 segons (valor per defecte), a 50 segons.  

 

 

Figura 49. Finestra configuració TBS de la 3ª simulació de grups nombrosos 

Els resultats obtinguts són: 

 

Figura 50. Gràfic múltiple de la 3ª simulació de grups nombrosos 
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Figura 51. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 3ª simulació de grups nombrosos 

 

 

Figura 52. Gràfic lineal de trucades de la 3ª simulació de grups nombrosos 
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Figura 53. Finestra dels càlculs realitzats de la 3ª simulació de grups nombrosos 

 
Es veu una petita variació a la baixa en el nombre de SDS perduts i cursats que 

segurament pot respondre a la casualitat. També cal dir que si es fessin canvis molt més 
exagerats a la duració màxima de la comunicació, ja sigui augmentant-la o disminuint-la, es 
podrien notar canvis més bruscos.  

4ª Simulació: Per reduir els SDS cursats per MCCH augmentem la durada màxima a 300 
segons. Ja que això pot augmentar la probabilitat de tenir ocupats els canals TCH, i així la 
probabilitat de cursar els SDS per FACCH i SACCH també augmenta. 

 

Figura 54. Finestra configuració TBS de la 4ª simulació de grups nombrosos 
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Els resultats obtinguts són: 

 

Figura 55.Gràfic múltiple de la 4ª simulació de grups nombrosos 

Aquest augment de la durada màxima de la comunicació no ha comportat una gran 
reducció dels SDS cursats per MCCH, com es pot observar en la Figura 55. 

 

 

Figura 56. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 4ª simulació de grups nombrosos 
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En la Figura 56 es pot percebre que han sorgit dos pics d’ocupació força més elevats, de 
prop del 40%, a causa de l’elevada durada de la comunicació, sense repercutir gaire en la 
reducció dels SDS cursats per MCCH. 

 

 

Figura 57.Gràfic lineal de trucades de la 4ª simulació de grups nombrosos 

 

Figura 58. Finestra dels càlculs realitzats de la 4ª simulació de grups nombrosos 

Es pot veure que només s’ha reduït uns 300 SDS cursats per MCCH, la resta de resultats 
són molt semblants a les simulacions anteriors. 

Com a conclusió d’aquest apartat, queda clar que: 

• Per reduir l’ocupació dels canals cal afegir canals TCH.  
• Augmentar el nombre d’intents per enviar els SDS ajuda a incrementar el nombre 

de SDS cursats, tot i què, si es donés el cas de tenir una TBS amb molt  de tràfic i 
amb un nombre d'intents molt elevat podria causar l'efecte contrari, és a dir, que es 
col·lapses més el sistema i incrementar el nombre de SDS perduts. 
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6.2 Simulacions de grups reduïts 
En aquest conjunt de simulacions hi haurà el mateix nombre d'usuaris en total (300 

usuaris), però estaran repartits en 7 grups amb un configuració cada un de la següent manera: 

Pas 1. La configuració del grup 1 es configura amb 50 usuaris a una velocitat 0 Km/h, 0 
metres de distància mínima per enviar AVL, 0 segons de temps mínim per enviar AVL i el 
10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics que podran enviar 
trucades de grup i individuals. 

 

Figura 59. Finestra configuració dels usuaris del grup 1 de grups reduïts 

 

Pas 2. La configuració del grup 2 es configura amb 50 usuaris a una velocitat màxima de 
3 Km/h, 10 metres de distància mínima per enviar AVL, 30 segons de temps mínim per 
enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 60. Finestra configuració dels usuaris del grup 2 de grups reduïts 

Pas 3. La configuració del grup 3 es configura amb 50 usuaris a una velocitat màxima de 
3 Km/h, 20 metres de distància mínima per enviar AVL, 60 segons de temps mínim per 
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enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 61. Finestra configuració dels usuaris del grup 3 de grups reduïts 

 

Pas 4. La configuració del grup 4 es configura amb 50 usuaris a una velocitat màxima de 
50 Km/h, 150 metres de distància mínima per enviar AVL, 25 segons de temps mínim per 
enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 62. Finestra configuració dels usuaris del grup 4 de grups reduïts 

Pas 5. La configuració del grup 5 es configura amb 50 usuaris a una velocitat màxima de 
50 Km/h, 300 metres de distància mínima per enviar AVL, 50 segons de temps mínim per 
enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 
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Figura 63. Finestra configuració dels usuaris del grup 5 de grups reduïts 

Pas 6. La configuració del grup 6 es configura amb 25 usuaris a una velocitat màxima de 
90Km/h, 225 metres de distància mínima per enviar AVL, 20 segons de temps mínim per 
enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 

 

Figura 64. Finestra configuració dels usuaris del grup 6 de grups reduïts 

Pas 7. La configuració del grup 7 es configura amb 25 usuaris a una velocitat màxima de 
90Km/h, 450 metres de distància mínima per enviar AVL, 40 segons de temps mínim per 
enviar AVL i el 10% dels usuaris formaran part del comandament del grup, seran els únics 
que podran enviar trucades de grup i individuals. 
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Figura 65. Finestra configuració dels usuaris del grup 7 de grups reduïts 

 
Aquest cop la distància mínima i el temps mínim per enviar AVL estan calculats de tal 

manera que alguns usuaris puguin enviar SDS ja sigui gràcies al primer paràmetre com per 
l’altre quasi amb la mateixa probabilitat.  

A continuació es mostra el resultat de 2 simulacions. 

1ª Simulació: Com s’ha fet amb l’anterior conjunt de simulacions, en la primera simulació 
es deixen els valors per defecte. Aquesta manera d’organitzar els usuaris segurament pot 
crear saturació perquè només es té una portadora, i per tant només hi ha 3 canals TCH amb 7 
grups. 

 

 

Figura 66. Finestra configuració TBS de la 1ª simulació de grups reduïts 
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Els resultats obtinguts són: 

 

Figura 67. Gràfic múltiple de la 1ª simulació de grups reduïts 

 

 

Figura 68. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 1ª simulació de grups reduïts 
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Figura 69. Gràfic lineal de trucades de la 1ª simulació de grups reduïts 

 

 

Figura 70. Finestra dels càlculs realitzats de la 1ª simulació de grups reduïts 

 
Com era d’esperar, amb aquestes configuracions dels grups, han augmentat molt els SDS 

generats pels usuaris, per tant, el canal MCCH ha augmentat considerablement la seva 
ocupació, fins i tot, ha perdut algun missatge.  

Pel que fa a l'ocupació dels canals TCH és similar, ja que hi ha el mateix nombre d'usuaris 
que poden transmetre trucades i per tant, tot i tenir més grups no s’ha observat saturació de 
recursos, ja que no s’ha perdut cap trucada. També s’observa que hi ha hagut trucades de 
grup en espera. 
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2ª Simulació: Tot i tenir uns resultats bons a la simulació anterior, com a l’apartat anterior, 
es interesant veure el comportament amb una altra configuració de la TBS, per tant, s’afegeix 
una portadora més i un canal MCCH. També s’augmenta el nombre d’intents per poder 
enviar els SDS a 10. La resta de paràmetres es mantenen com abans.. 

 

 

Figura 71. Finestra configuració TBS de la 2ª simulació de grups reduïts 
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Els resultats obtinguts són: 

 

Figura 72. Gràfic múltiple de la 2ª simulació de grups reduïts 

 

 

Figura 73. Gràfic lineal de la progressió temporal dels canals de la 2ª simulació de grups reduïts 
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Figura 74. Gràfic lineal de trucades de la 2ª simulació de grups reduïts 

 

 

Figura 75. Finestra dels càlculs realitzats de la 2ª simulació de grups reduïts 

 
El primer que es pot observar és que els SDS perduts per MCCH són ‘0’, que els perduts 

per SACCH s’ha reduït i que els perduts per FACCH han augmentat. I l'ocupació dels canals 
TCH ha quedat més repartida. 
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6.3 Ampliació dels resultats 
A continuació, es mostraran resultats comparatius de les simulacions realitzades i de noves 

simulacions que ens ajudaran a poder descriure i entendre millor les conclusions exposades 
en aquest capítol. 

 6.3.1 Resultats de les simulacions de grups nombrosos i reduïts 
La següent taula recull les dades més rellevants de les simulacions presentades 

anteriorment per tal de facilitar-ne la comparació. Totes les trucades de grup han sigut 
cursades perquè el Comandament de grup només era el 10% del total de cada grup. Per tant, 
s'han realitzat poques trucades per cada grup i s'han pogut gestionar totes. 
 

Distribució Usuaris Portadores Reenviaments 
SDS 

Trucades de 
grup 

cursades 

Trucades de 
grup 

perdudes 

SDS cursats 
(MCCH/SACCH/

FACCH) 

SDS cursats 
(MCCH/SACCH/

FACCH) 

Ocupació 
MCCH1 

Ocupació 
MCCH2 

3grups x 100usuaris 1 3 100.00% 0.00% 8472/665/481 0/27/0 6.67% - 
 2 10 100.00% 0.00% 8496/422/670 0/29/47 6.69% 6.68% 
 2 10 100.00% 0.00% 8440/436/758 0/9/48 6.72% 6.57% 
 2 10 100.00% 0.00% 8172/542/886 0/28/49 6.47% 6.39% 
         
7grups x 50/25 usuaris 1 3 100.00% 0.00% 28526/748/656 9/48/7 22.5% - 
 2 10 100.00% 0.00% 23529/719/1151 0/27/88 18.5% 18.6% 

Taula 5. Resultats de les simulacions del capítol anterior 

Com es pot veure a la taula anterior (Taula 5), en tots els casos, ja sigui amb una portadora 
o amb dos portadores, s’han cursat totes les trucades de grup. Pel que fa als SDS, s’han cursat 
la majoria, depenent de la simulació hi ha petites variacions en els resultats. 

 6.3.2 Impacte del temps de reserva 
En els següents gràfics (Figura 77 i Figura 78) es mostra l’evolució dels SDS perduts i 

cursats variant el temps de reserva de canal dins de l' interval [10s, 60s], amb 7 grups 
configurats iguals que anteriorment exceptuant que ara tenen 50 usuaris cadascun en comptes 
de 25 o 50, i la configuració per la TBS mostrada. 
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Figura 76. Finestra configuració TBS per les simulacions dels gràfics del temps de reserva 

 

Aquesta taula conté els resultats de les simulacions realitzades: 

Temps de 
reserva 
(segons) 

SDS 
perduts 
MCCH 

SDS 
perduts 
SACCH 

SDS 
perduts 
FACCH 

SDS cursats 
MCCH 

SDS 
cursats 
SACCH 

SDS cursats 
FACCH 

10 0	   107	   84	   23804	   654	   849	  
20 0	   165	   67	   21122	   528	   1320	  
30 0	   135	   65	   20165	   702	   2142	  
40 0	   144	   81	   21373	   649	   3298	  
50 0	   159	   75	   20739	   700	   3859	  
60 0	   133	   62	   20516	   675	   4112	  

Taula 6. Resultats de SDS perduts i cursats per generar els gràfics del temps de reserva 

 

La següent taula serveix per verificar que els SDS generats sempre estan dins del mateix 
ordre. I que el simulador no ha tingut cap comportament anòmal en les simulacions 
executades per fer els gràfics per veure les tendències dels SDS.  

Temps de 
reserva 
(segons) 

SDS totals 
perduts  

SDS totals 
cursats 

SDS 
generats 

10 191 25307 25498 
20 232 22970 23202 
30 200 23009 23209 
40 225 25320 25545 
50 234 25298 25532 
60 195 25303 25498 

Taula 7. Suma dels SDS generat canviant el temps de reserva 
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A continuació, es pot veure les tendències dels SDS segons el paràmetre "Temps de 
reserva".  

 

Figura 77. Evolució dels SDS perduts canviant el temps de reserva 

 

 

Figura 78. Evolució dels SDS cursats canviant el temps de reserva 

 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

160	  

180	  

10	   20	   30	   40	   50	   60	  

N
om

br
e	  
de

	  S
DS

	  

Temps	  de	  reserva	  (segons)	  

Evolució	  dels	  SDS	  perduts	  (Temps	  de	  reserva)	  

SDS	  perduts	  MCCH	  

SDS	  perduts	  SACCH	  

SDS	  perduts	  FACCH	  

0	  

5000	  

10000	  

15000	  

20000	  

25000	  

10	   20	   30	   40	   50	   60	  

N
om

br
e	  
de

	  S
DS

	  

Temps	  de	  reserva	  (segons)	  

Evolució	  dels	  SDS	  cursats	  (Temps	  de	  reserva)	  

SDS	  cursats	  MCCH	  

SDS	  cursats	  SACCH	  

SDS	  cursats	  FACCH	  



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA	  	  	  umento] 

83 
 

En els SDS cursats (Figura 78) sí que es veu una tendència clara que a mesura que 
augmenta el temps de reserva disminueixen els SDS cursats per MCCH i augmenten els SDS 
cursats per FACCH quasi en la mateixa proporció. Això permet disminuir la càrrega del canal 
MCCH, però provoca l'augment de l'ocupació dels canals TCH. 

 6.3.3 Impacte del torn de trucada 
Semblant als gràfics anteriors, però ara es canvia el torn de trucada (Figura 80 i Figura 

81). Es mostra l’evolució dels SDS perduts i cursats variant el torn de trucada dins de l' 
interval [10s, 100s], amb 7 grups configurats iguals que anteriorment exceptuant que ara 
tenen 50 usuaris cadascun en comptes de 25 o 50, i la configuració per la TBS mostrada. 

 

 

Figura 79. Finestra configuració TBS per les simulacions dels gràfics del torn de trucada 

 

La següent taula conté els resultats de les simulacions realitzades: 

Temps de 
reserva 
(segons) 

SDS 
perduts 
MCCH 

SDS 
perduts 
SACCH 

SDS 
perduts 
FACCH 

SDS cursats 
MCCH 

SDS 
cursats 
SACCH 

SDS cursats 
FACCH 

10 1 0 18 24656 142 749 
20 0 67 57 23800 500 1044 
40 0 286 71 23182 1090 908 
60 0 431 112 22392 1566 1024 
80 0 612 82 22077 1898 886 
100 9 904 224 21448 2455 616 

Taula 8. Resultats de SDS perduts i cursats per generar els gràfics del torn de trucada 

 

A continuació, es mostra la taula on es pot verificar que els SDS generats sempre estan 
dins del mateix ordre.  
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Temps de 
reserva 
(segons) 

SDS totals 
perduts  

SDS totals 
cursats 

SDS 
generats 

10 19 25547 25566 
20 124 25344 25468 
40 357 25180 25537 
60 543 24982 25525 
80 694 24861 25555 
100 1137 24519 25656 

Taula 9. Suma de SDS generats canviant el torn de trucada 

 

 

Figura 80. Evolució dels SDS perduts canviant el torn de trucada 
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Figura 81. Evolució dels SDS cursats canviant el torn de trucada 

En aquests gràfics es poden veure dues tendències, una en els SDS cursats i l’altra en els 
SDS perduts. En el gràfic dels SDS perduts podem veure clarament que a mesura que 
augmentem el torn de trucada, els SDS perduts per SACCH augmenten considerablement. En 
canvi, el gràfic dels SDS cursats també es veu una tendència però no tant clara. A mesura que 
augmenta el torn de trucada disminueixen els SDS cursats per MCCH i augmenten els SDS 
cursats per SACCH però no en la mateixa proporció. Com s'ha dit  en els gràfics anteriors, 
això és a causa de  l'augment de l'ocupació dels canals TCH. 
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7. Conclusions 
En aquest projecte s'ha creat un simulador d'una xarxa TETRA per les Oficines RESCAT 

de la Generalitat de Catalunya considerant un entorn unicel·lular amb paràmetres 
configurables, diferents grups d'usuaris on també es poden diferenciar diferents 
configuracions dins de cada grup. 

Amb l'objectiu d'estudiar l'impacte d'enviar els SDS per  MCCH, SACCH o FACCH 
depenent de l'estat de cada canal, és a dir, la possibilitat d'enviar un SDS per un d'aquests 
canals depèn de si la comunicació de veu està activa o no. Així es podrà arribar a un 
compromís en la definició dels diferents paràmetres de la TBS per tal de disminuir la càrrega 
del canal de control (MCCH) però sense perdre capacitat per gestionar aquests tipus de 
missatges. 

Després de tot el treball realitzat i totes les simulacions fetes, s'ha aconseguit un simulador 
força fidel a la realitat i el procés per fer-ho possible ha sigut llarg. A mesura que s'anava 
avançant en el software s'han trobat punts dèbils que s’havien de millorar fins que s'ha arribat 
a la versió actual del simulador. Aquests punts a millorar es perfeccionaven a mesura que es 
detectaven, i això, enriquia el simulador i el feia més realista. Tot i que, també feia endarrerir 
els terminis d'entrega que s’havien establert. 

A part de totes les conclusions que es puguin exposar i descriure en aquest capítol, gràcies 
al treball realitzat, els enginyers que utilitzin aquest simulador també seran capaços de poder 
extreure les seves pròpies conclusions del funcionament de la xarxa RESCAT. Per tant, serà 
una eina útil per optimitzar els recursos d'aquesta xarxa.  

Analitzant simulacions, com les del capítol anterior, s’han extret les següents conclusions 
generals:  

a) El nombre de canals TCH en una cel·la ha d’estar dimensionat en funció dels grups que 
operin en aquell escenari per garantir que les trucades es poden cursar. Així l'ocupació dels 
canals estarà més repartida entre tots els canals TCH. Això serà positiu per no sobrecarregar 
la xarxa, i així, el temps a la cua d'espera dels usuaris serà el mínim possible, sempre 
intentant no sobredimensionar la xarxa. 

b) Si en una cel·la hi ha en mitja al voltant d’un TCH per grup operatiu, això donaria la 
possibilitat d’augmentar el temps de reserva i el temps màxim de comunicació, així es 
reduirien el número de SDS que s’intenten cursar pel MCCH i per tant la seva ocupació per 
aquestes dades, quedant més lliure per altres informacions. Això passa, ja que la probabilitat 
de tenir un TCH ocupat pel grup augmenta, i per tant el SDS s’intentaran cursar per SACCH 
o FACCH. Aquest fenomen sobretot es nota quan hi ha nombre elevat d'usuaris que poden 
transmetre trucades de grup, sinó és quasi imperceptible. 

c) Augmentant el temps de reserva del canal, hi ha un clar canvi de tendència entre els 
SDS cursats per MCCH i FACCH. Baixen els cursats per MCCH i pugen els cursats per 



Anàlisis	  i	  simulació	  de	  càrrega	  del	  canal	  de	  control	  d'una	  xarxa	  TETRA	  	  	  umento] 

87 
 

FACCH quasi a parts iguals, ja que, cada cop hi ha més probabilitat de poder cursar els SDS 
per FACCH. En els SDS perduts també hi ha petits canvis però no hi ha cap tendència clara, 
per tant, es pot deduir que són circumstancials. 

d) Augmentant el torn de trucada, es pot veure clarament que cada cop es perden més SDS 
per SACCH, tot i que també se n'hi cursin més. A causa de la major ocupació dels canals 
TCH. Però aquest cop el canal TCH no queda reservat pels SDS o una altra trucada, com el 
cas anterior, sinó que s'allarga la trucada de l'usuari i només s'augmenta la probabilitat de 
cursar els SDS per SACCH, que apareix un cop cada 18 trames. Això fa que es perdin forces 
SDS que es volen cursar per SACCH. 

Com a línies futures es proposa estudiar: 

• L'enviament combinat: si no es pot enviar per SACCH o per FACCH perquè els 
canals estan ocupats, intentar enviar per MCCH encara que el grup al qual pertany 
tingui un TCH ocupat. 

• Simulador Multicel·lular amb handovers: fer una nova versió del simulador on es 
pugui crear un entorn amb diferents cel·les, i tenir en compte els handovers dels 
usuaris que canviïn de cel·la. 

• Tràfic de senyalització: intentar reproduir el tràfic de senyalització dins del 
simulador. Ja sigui en un entorn unicel·lular o multicel·lular. En aquest últim cas el 
tràfic de senyalització seria força major.    
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8. Apèndix 

8.1 Manual del simulador SimTETRA 
 

MANUAL	  del	  SIMULADOR	  SimTETRA	  
_______________________________________________________________________	  	  
Data:	  14	  de	  gener	  del	  2015	  
Versió:	  12.0	  
Autors:	   Oriol	   Orra,	   Anna	   Umbert	  
__________________________________________________________________________	  
	  

1	  	  	  	  	  Introducció	  
Aquest	  document	  descriu	  l'objectiu,	  els	  paràmetres	  d'entrada	  necessaris,	  els	  paràmetres	  de	  sortida	  
que	  mostra	  per	  l'usuari	  i	  l'estructura	  del	  simulador	  SimTETRA	  per	  fer-‐ne	  un	  bon	  ús.	  
	  

2	  	  	  	  	  Objectiu	  
Per	  tal	  d’estudiar	   l'impacte	  de	  l'enviament	  de	  les	  dades	  de	  localització	  GPS	  sobre	  la	  capacitat	  de	  la	  
xarxa	   per	   gestionar	   les	   trucades	   de	   veu,	   s’ha	   desenvolupat	   un	   simulador	   de	   càrrega	   del	   canal	   de	  
control	  per	  una	  xarxa	  TETRA,	  que	  hem	  anomenat	  SimTETRA.	  

Les	  dades	  de	   localització	  GPS	  dels	  usuaris	  de	   la	  xarxa	  TETRA	  s’encapsulen	  en	  missatges	  SDS	  que	  es	  
poden	  enviar	  tant	  pel	  canal	  de	  control	  MCCH	  com	  pel	  canal	  de	  tràfic	  TCH	  quan	  aquest	  no	  transmet	  
dades	  de	  veu.	  En	  funció	  de	   la	  configuració	  que	  posem	  per	  alliberar	  recursos	  es	  podran	  transmetre	  
més	  missatges	  SDS	  per	  TCH	  o	  menys.	  En	  aquest	  projecte	  volem	  optimitzar	   l’ús	  dels	   recursos	  de	   la	  
xarxa,	  per	   tal	  que	  els	  enginyers	  de	   les	  Oficines	  RESCAT	  puguin	  escollir	  per	  cada	  situació	  els	  millors	  
paràmetres	  per	  la	  xarxa	  d’acord	  amb	  les	  simulacions	  realitzades	  amb	  el	  SimTETRA.	  

	  Per	  tant,	  gràcies	  al	  SimTETRA	  s'han	  de	  poder	  trobar	  el	  millors	  paràmetres	  de	  configuració	  per	  cada	  
situació	  de	  la	  xarxa.	  Cada	  situació	  dependrà	  del	  nombre	  de	  grups	  i	  del	  nombre	  d'usuaris	  ocupant	  la	  
xarxa.	  Els	  paràmetres	  s'establiran	  per	  aconseguir	  el	  menor	  nombre	  de	  trucades	  i	  SDS	  perduts	  per	  la	  
xarxa.	  
	  

3	  	  	  	  	  Descripció	  
El	  simulador	  en	  aquesta	  versió	  considera	  un	  entorn	  unicel·∙lular,	  diferents	  grups	  d’usuaris	  on	  també	  
es	  poden	  diferenciar	  diferents	  configuracions	  dins	  de	  cada	  grup,	  quatre	  tipus	  de	  mobilitats	  (0Km/h,	  
3Km/h,	  50Km/h	  i	  90	  Km/h)	  i	  diferent	  nombre	  de	  portadores.	  

El	  temps	  de	  simulació	  correspon	  a	  1	  hora.	  

Les	   dades	   de	   localització	   dels	   terminals	   en	   la	   xarxa	   TETRA	   s'envien	   en	   missatges	   SDS.	   I	   aquests	  
missatges	  poden	  ser	  enviat	  per	  diferents	  canals	   i	  es	  creen	  cada	  vegada	  que	  sobrepassen	  uns	  certs	  
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metres	   recorreguts	   o	   quan	   ja	   ha	   transcorregut	   un	   cert	   temps,	   un	   cop	   creat	   es	   reinicien	   els	   dos	  
comptadors.	  

En	  la	  proposta	  implementada	  en	  el	  simulador	  per	  què	  un	  usuari	  que	  pertany	  a	  un	  grup	  pugui	  enviar	  
un	  SDS	  pel	  canal	  MCCH,	  aquest	  grup	  no	  pot	  tenir	  cap	  canal	  TCH	  reservat.	  Si	  aquest	  grup	  té	  un	  canal	  
TCH	  reservat	  però	  no	  té	  cap	  trucada	  activa	  dins	  del	  canal,	  l'usuari	  envia	  el	  SDS	  pel	  FACCH.	  Per	  últim,	  
s’usa	  el	  SACCH	  quan	  hi	  ha	  un	  canal	  reservat	  i	  una	  trucada	  activa.	  

Tant	  el	  MCCH	  com	  el	  FACCH	  usen	  1	   slot	  en	  cada	   trama,	  mentre	  que	  el	  SACCH	  n'usa	  1	  de	  cada	  18	  
trames.	  

Les	  trucades	  de	  grup	  es	  poden	  generar	  quan	  no	  hi	  ha	  cap	  usuari	  del	  mateix	  grup	  transmetent	  veu.	  I	  
les	  trucades	  individuals	  es	  poden	  generar	  encara	  que	  hi	  hagi	  una	  trucada	  de	  grup	  cursant-‐se.	  

4	  	  	  	  	  Paràmetres	  d'entrada	  
En	   aquest	   apartat	   es	   descriuen	   els	   paràmetres	   que	   es	   poden	   introduir	   per	   definir	   la	   BTS	   i	   els	  
diferents	  usuaris	  de	  cada	  grup	  i/o	  configuració.	  
	  
Els	  paràmetres	  demanats	  per	  a	  la	  BTS	  són:	  
	  
	  

I. Nombre	  de	  portadores	  (1	  per	  defecte):	  major	  que	  '0'	  i	  menor	  que	  	  '2147483647'.	  
II. Nombre	  de	  canals	  MCCH	  (1	  per	  defecte):	  	  '1'	  ó	  '2'	  per	  portadora.	  
III. Torn	  de	  trucada	  [s]	   (30	  per	  defecte):	  durada	  màxima	  de	   la	   trucada	  de	  grup,	  en	  segons.	  La	  

durada	  real	  de	  la	  trucada	  és	  una	  variable	  aleatòria	  uniforme	  entre	  '0'	  i	  el	  nombre	  entrat	  "x",	  
(0,x].	  

IV. Reserva	   de	   canal	   en	   [s](10	   per	   defecte):	   temps	   en	   que	   el	   canal	   queda	   reservat	   sense	  
transmetre	  abans	  de	  ser	  alliberat,	  en	  segons.	  

V. Durada	  màxima	  de	  la	  comunicació	  [s](120	  per	  defecte):	  temps	  màxim,	  en	  segons,	  en	  que	  un	  
grup	  pot	  ocupar	  un	  canal.	  	  

VI. Durada	  màxima	  d'un	  usuari	  a	  la	  cua	  d'espera	  [s]	  (15	  per	  defecte):	  temps	  màxim,	  en	  segons,	  
en	  que	  un	  usuari	  pot	  romandre	  a	  la	  cua	  esperant	  per	  transmetre	  veu.	  

VII. Durada	  màxima	   d'una	   trucada	   individual	   [s](45	   per	   defecte):durada	  màxima,	   en	   segons,	  
d'una	   trucada	   individual.	   La	   durada	   real	   de	   la	   trucada	   és	   una	   variable	   aleatòria	   uniforme	  
entre	  '0'	  i	  el	  nombre	  	  entrat	  "x",	  (0,x].	  

VIII. Nombre	   de	   reenviaments	   pels	   SDS	   (3	   per	   defecte):nombre	   d'intents	   que	   té	   un	   SDS	   per	  
poder	  enviar-‐se.	  Ha	  d'estar	  dins	  del	  rang	  [0,2147482647].	  

IX. Temps	  màxim	  per	  sincronitzar	  GPS	  (300	  per	  defecte):	  temps	  que	  tarda	  un	  terminal	  a	  poder	  
connectar	   amb	   el	   GPS	   i	   poder	   començar	   a	   enviar	   AVL.	   Aquest	   temps	   és	   una	   variable	  
aleatòria	  entre	  '0'	  i	  el	  nombre	  entrat	  'x',	  (0,x].	  

	  
Tot	   seguit,	   el	   simulador	   SimTETRA	   demana	   el	   nombre	   total	   de	   grups.	   Per	   tal	   que	   el	   simulador	  
funcioni	  correctament,	  cal	  entrar	  un	  valor	  major	  que	  '0'	  i	  menor	  que	  	  '2147483647',	  sinó	  el	  valor	  és	  
'1'	  per	  defecte.	  
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La	  finestra	  següent	  demana	  el	  nombre	  de	  configuracions	  del	  grup	  1.Cada	  configuració	  consisteix	  en	  
crear	  diferents	  agrupacions	  d’usuaris	  dins	  del	  mateix	  grup.	  
	  
A	  continuació,	  cal	  entrar	  els	  paràmetres	  per	  definir	  els	  usuaris	  del	  grup	  1	  i	  configuració	  1:	  
	  

I. Nombre	  de	  terminals	  (0	  per	  defecte):	  total	  d'usuaris	  d'un	  grup	  i	  una	  configuració.	  El	  total	  és	  
la	  suma	  d'usuaris	  de	  cada	  configuració	  d'un	  mateix	  grup.	  

	  
II. Tipus	  de	  terminal	  (0	  per	  defecte):	  l’usuari	  tindrà	  una	  velocitat	  mitja	  propera	  a	  la	  mitat	  de	  la	  

velocitat	  màxima,	   ja	  que	  és	  una	  variable	  aleatòria	  uniforme	  entre	   '0'	   i	   la	   velocitat	  màxima	  
"v",	  (0,v].	  

o Per	  usuaris	  a	  velocitat	  de	  0	  Km/h,	  introduir	  el	  '0'.	  
o Per	  	  usuaris	  a	  velocitat	  màxima	  de	  3	  Km/h,	  introduir	  el	  '1'.	  
o Per	  usuaris	  a	  velocitat	  màxima	  de	  50	  Km/h,	  introduir	  el	  '2'.	  
o Per	  usuaris	  a	  velocitat	  màxima	  de	  90	  Km/h,	  introduir	  el	  '3'.	  

III. Distància	   mínima	   per	   enviar	   AVL	   [m]	   (0	   per	   defecte):	   metres	   que	   recorre	   l'usuari	   per	  
transmetre	   un	   AVL.	   El	   valor	   ha	   de	   ser	  major	   o	   igual	   que	   '0',	   sent	   '0'	   si	   no	   es	   vol	   utilitzar	  
aquesta	  opció.	  

IV. Temps	  mínim	  per	  enviar	  AVL	  [s]	  (0	  per	  defecte):	  segons	  que	  s'espera	  l'usuari	  per	  transmetre	  
un	  AVL.	  El	  valor	  ha	  de	  ser	  major	  o	  igual	  que	  '0',	  sent	  '0'	  quan	  no	  es	  vol	  utilitzar	  aquesta	  opció.	  

V. Percentatge	  d'usuaris	  que	  formen	  el	  Comandament	  del	  grup	  [%]	  (10	  per	  defecte):	  només	  
aquest	  percentatge	  del	  grup	  podrà	  enviar	  trucades	  de	  grup	  i	  individuals.	  

	  
I	  això	  s'ha	  de	  repetir	  per	  les	  diferents	  configuracions	  del	  grup	  1.	  Seguidament	  es	  demanen	  el	  nombre	  
de	  configuracions	  del	  segon	  grup	  que	  cal	  configurar	  de	  la	  mateixa	  manera,	   i	  així	  per	  tots	  els	  grups.	  
Tal	  com	  mostra	  el	  diagrama	  de	  la	  interacció	  mostrat	  a	  continuació.	  
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5	  	  	  	  	  Interacció	  amb	  l’usuari	  
El	  simulador	  té	  un	  conjunt	  de	  finestres	  que	  cal	  omplir	  abans	  de	  la	  seva	  execució	  per	  tal	  d’introduir	  
els	  paràmetres	  desitjats,	   tal	   i	  com	  s’ha	  comentat	  a	   l’apartat	  anterior,	   i	  un	  conjunt	  de	  finestres	  que	  
apareixen	   al	   acabar	   la	   simulació	   i	   que	   ens	   proporcionen	   els	   resultats	   tal	   i	   com	   es	   descriuran	   al	  
següent	  apartat.	  

A	  continuació	  es	  mostra	  el	  diagrama	  de	  les	  finestres	  d’interacció	  amb	  l’usuari.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Finestres	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Cicles	  de	  Finestres	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Execució	  SimTETRA	  
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6	  	  	  	  	  Paràmetres	  de	  sortida	  i	  gràfics	  
Finalitzada	   la	   simulació,	   SimTETRA	   mostra	   els	   paràmetres	   de	   sortida	   a	   partir	   de	   la	   informació	  
recopilada	  durant	  la	  simulació.	  Aquests	  corresponen	  a:	  
	  

I. Ocupació	  dels	  canals:	  percentatge	  d'ocupació	  de	  cada	  canal,	  es	  divideix	  el	  temps	  ocupat	  del	  
canal	  pel	  temps	  total	  que	  té	  la	  simulació.	  

II. Nombre	  de	  trucades	  de	  grup	  cursades	  i	  perdudes:	  es	  comptabilitzen	  durant	  la	  simulació.	  

III. Nombre	  de	  SDS	  cursats	  per	  MCCH,	  SACCH	  i	  FACCH:	  es	  comptabilitzen	  durant	  la	  simulació.	  

IV. Nombre	  de	  SDS	  perduts	  per	  MCCH,	  SACCH	  i	  FACCH:	  es	  comptabilitzen	  durant	  la	  simulació.	  

V. Nombre	  de	  trucades	  individuals	  cursades	  i	  perdudes:	  es	  comptabilitzen	  durant	  la	  simulació.	  

VI. Nombre	   de	   SDS	   cursats	   en	   cada	   intent	   (nombre	  mig	   d’intents):	   es	   suma	   tots	   els	   intents	  
realitzats	  pels	  SDS	  cursats,	  després	  es	  divideix	  pel	  nombre	  total	  de	  SDS	  cursats.	  

VII. Temps	  mig	  d'espera	  de	  les	  trucades	  de	  grup	  cursades:	  es	  suma	  tots	  els	  temps	  d'espera	  de	  
les	   trucades	   de	   grups	   cursades,	   després	   es	   divideix	   pel	   nombre	   total	   de	   trucades	   de	   grup	  
cursades.	  

VIII. Temps	  mig	  d'espera	  de	  les	  trucades	  individuals	  cursades:	  es	  suma	  tots	  els	  temps	  d'espera	  
de	   les	   trucades	   individuals	   cursades,	   després	   es	   divideix	   pel	   nombre	   total	   de	   trucades	  
individuals	  cursades.	  

	  
Els	  gràfics	  que	  el	  SimTETRA	  mostra	  després	  de	  la	  simulació,	  per	  poder	  comparar	  resultats	  de	  forma	  
més	  visual,	  són	  els	  següents:	  

I. Gràfic	  de	  barres	  d'ocupació	  total	  dels	  canals.	  

II. Gràfic	  lineal	  d'ocupació	  temporal	  dels	  canals	  en	  intervals	  de	  5	  minuts.	  

III. Gràfic	   lineal	   de	   trucades:	  mostra	   els	   tipus	   de	   trucades	   que	   es	   realitzen	   per	   cada	   canal,	   i	  
també	  diferencia	  entre	  grups.	  

IV. Gràfic	  circular	  dels	  SDS:	  mostra	  per	  on	  es	  cursen	  i	  quants	  es	  perden.	  

V. Gràfic	  circular	  de	  les	  trucades	  de	  grup:	  mostra	  quantes	  es	  cursen	  i	  es	  perden.	  

VI. Gràfic	  circular	  de	  les	  trucades	  individuals:	  mostra	  quantes	  es	  cursen	  i	  es	  perden.	  
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7	  	  	  	  	  Exemple	  d'ús	  
	  Tot	  seguit	  es	  mostra	  un	  exemple	  d'execució	  pas	  a	  pas.	  Primer	  configurem	  la	  BTS	  amb	  els	  paràmetres	  
corresponents.	  La	  simulació	  tindrà	  4	  grups,	  on	  el	  primer	  grup	  estarà	  format	  per	  20	  usuaris,	  10	  d’ells	  
fixes	  i	  10	  d’ells	  vianants	  (es	  desplacen	  a	  3	  Km/h),	  de	  manera	  que	  hi	  haurà	  2	  configuracions	  d'usuaris	  
diferents,	   la	  resta	  de	  grups	  només	  tindran	  1	  configuració	   i	  estaran	  formats	  respectivament	  per:	  30	  
usuaris	  vianants,	  20	  usuaris	  que	  van	  amb	  vehicle	  a	  una	  velocitat	  màxima	  50	  Km/h,	  i	  10	  usuaris	  que	  
van	   amb	   vehicle	   a	   una	   velocitat	   màxima	   90	   Km/h.	   Cada	   agrupació	   d'usuaris	   s'ha	   configurat	   amb	  
diferents	  valors	  per	  tal	  de	  tenir	  varietat	  d'usuaris.	  

17. Configurar	  paràmetres	  de	  la	  BTS.	  

	  

18. Introduir	  nombre	  total	  de	  grups.	  

	  

19. Introduir	  nombre	  total	  de	  configuracions	  pel	  grup	  1.	  
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20. Configurar	  usuaris	  del	  grup	  1	  i	  confiuració	  1.	  

	  

21. Configurar	  usuaris	  del	  grup	  1	  i	  confiuració	  2.	  

	  

22. Introduir	  nombre	  total	  de	  configuracions	  pel	  grup	  2.	  
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23. Configurar	  usuaris	  del	  grup	  2	  i	  configuració	  1.	  

	  

24. Introduir	  nombre	  total	  de	  configuracions	  pel	  grup	  3.	  

	  

25. Configurar	  usuaris	  del	  grup	  3	  i	  configuració	  1.	  

	  

26. Introduir	  nombre	  total	  de	  configuracions	  pel	  grup	  4.	  
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27. Configurar	  usuaris	  del	  grup	  4	  i	  configuració	  1.	  

	  

28. Barra	  de	  progrés.	  

	  

29. Finestra	  de	  càlculs	  realitzats.	  

	  

Els	  primers	  valors	  que	  observem	  en	  la	  finestra	  de	  càlculs,	  són	  l'ocupació	  dels	  canals.	  Pel	  canal	  0	  i	  1,	  
que	   són	   els	   dos	   MCCH,	   l'ocupació	   és	   quasi	   idèntica	   i	   força	   petita.	   El	   percentatge	   d'ocupació	   és	  
bastant	  petit	  en	  tots	  els	  canals,	  ja	  que	  només	  el	  10%	  de	  tots	  els	  usuaris,	  que	  són	  el	  comandament	  del	  
grup,	  poden	  crear	  trucades	  de	  grup	  i	  individuals.	  	  

També	  observem	  el	  nombre	  de	   trucades	  de	  grup	  cursades	   i	  perdudes,	  en	  aquest	   cas	  no	  hi	  ha	  cap	  
trucada	  perduda,	  això	  és	  gràcies	  al	  poc	  tràfic	  generat	  i	  a	  la	  baixa	  ocupació	  dels	  canals.	  I	  s'han	  cursat	  
un	  total	  de	  27	  trucades	  de	  grup.	  	  

Seguidament,	   s'observa	   el	   nombre	   de	   SDS	   cursat	   per	  MCCH,	   SACCH	   i	   FACCH.	   Després	   es	   dóna	   el	  
nombre	   de	   SDS	   perduts	   que	   és	   0,	   és	   a	   dir,	   que	   no	   han	   superat	   el	   nombre	   màxim	   d'intents	  
d'enviament.	  	  

Tot	   seguit	   es	   dóna	   el	   nombre	   de	   trucades	   individuals	   cursades	   i	   perdudes	   que	   és	   1	   i	   0	  
respectivament.	  
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Uns	  altres	  paràmetres	  de	   la	   simulació	  mostrats	   són	  el	  nombre	  mig	  d'intents	  de	   reenviaments	  dels	  
SDS	   cursats	   i	   els	   temps	   mitjos	   d’espera	   de	   les	   trucades	   de	   grups	   cursades	   i	   de	   les	   trucades	  
individuals.	  	  

Per	  últim,	  tenim	  els	  gràfics	  realitzats	  per	  poder	  analitzar	  més	  a	  fons	  els	  resultats.	  

30. Gràfic	  lineal	  de	  trucades	  realitzades	  per	  cada	  grup	  a	  cada	  canal.	  

	  

El	  primer	  gràfic	  mostra	  les	  trucades	  de	  grup	  i	  individuals	  realitzades	  en	  cada	  canal	  i	  la	  seva	  duració.	  
Els	  eixos	  verticals	  mostren	  de	  quin	  grup	  és	   la	  trucada	   i	  si	  aquesta	  és	  de	  grup	  o	   individual.	  Si	   tenim	  
una	  trucada	  amb	  valor	  de	  3	  vol	  dir	  que	  és	  una	  trucada	  de	  grup	  d’un	  usuari	  del	  grup	  3.	  En	  canvi,	  si	  
tenim	  una	  trucada	  amb	  valor	  -‐3,	  vol	  dir	  que	  és	  una	  trucada	  individual	  d’un	  usuari	  del	  grup	  3.	  Els	  eixos	  
horitzontals	  mostren	   l’evolució	  temporal	  de	   l’hora	  simulada	  amb	  una	  resolució	  de	  0.1s.	  Així	  doncs,	  
es	  pot	  observar	  que	  hi	  hagut	  poques	  trucades	  de	  grup	  de	  poca	  duració	  i	  una	  sola	  trucada	  individual	  
pel	  canal	  2.	  
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31. Gràfic	  lineal	  de	  la	  progressió	  temporal	  de	  l'ocupació	  de	  cada	  canal.	  

	  

El	  segon	  gràfic	  exposa	  l'evolució	  temporal	  de	  l'ocupació	  de	  canal,	  on	  es	  pot	  veure	  que	  l'ocupació	  ha	  
sigut	   baixa.	   A	   l’eix	   vertical	   es	   mostra	   el	   percentatge	   d’ocupació	   del	   canal	   i	   al	   eix	   horitzontal	   la	  
progressió	  temporal	  amb	  salts	  de	  5	  minuts.	  	  
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32. Gràfic	  múltiple	  amb	  gràfics	  circulars	  de	  SDS	  i	  trucades,	  i	  gràfic	  de	  barres	  de	  l'ocupació	  dels	  
canals.	  

	  

	  L'últim	  gràfic	  mostra	  més	  visualment	  els	  valors	  obtinguts	  en	  la	  simulació	  i	  que	  ja	  han	  estat	  mostrats	  
a	   la	   finestra	   dels	   càlculs,	   com	   el	   percentatge	   de	   les	   trucades	   de	   grup	   i	   individuals	   cursades	   i	  
perdudes,	  el	  percentatge	  dels	  SDS	  que	  s’han	  cursat	  per	  cada	  canal	   i	  que	  s’han	  perdut,	   i	  per	  últim,	  
l’ocupació	  total	  de	  cadascun	  dels	  canals.	  
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