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CAPÍTOL 4  POTENCIALITATS I DEFICIENCIES PELS AGENTS OPERATIUS 
EN LA CIRCULACIO DE VEHICLES 
 
4-1 USUARI 
 
El ventall de possibilitats amb les que es troben els usuaris davant d’aquesta eina tant 
potent és enorme. S’ha de pensar que la capacitat de la xarxa és limitada, i ara per és 
impensable oferir tot allò que sigui possible de fer amb aquesta tecnologia. Tot seguit 
s’exposen aquelles funcions que s’han cregut més rellevants, i les millores que 
suposaria el seu ús envers els ITS ja existent. 
 
4-1.1 CONNEXIÓ A LA XARXA 
 
Les possibilitats que ens dóna la connexió a la xarxa d’internet són infinites. En aquest 
punt hi ha dues polítiques de servei a oferir. D’una banda, el que anomenaríem la 
connexió absoluta, la qual cosa vol dir que, l’usuari es connecta a la xarxa amb els 
mateixos serveis dels que estem acostumats, com ho fa des de casa seva, des d’un 
internet point o la feina. D’altra banda, s’ofereix la possibilitat d’accedir, només, a 
serveis relacionats amb la mobilitat dels automòbils, restringint la oferta per donar una 
millor qualitat de servei. 
 
Des del punt de vista de la  primera opció, la connexió és la normal, s’accedeix a tota la 
informació possible: correu personal, buscadors de pàgines web, serveis de chat, 
descarregues d’arxius. Aquesta opció és atractiva des del punt de vista de la varietat de 
la oferta, ja que l’usuari en ruta pot navegar, treballar, comunicar-se; la quantitat de 
serveis que se’n poden sentir beneficiats, directa o indirectament, és pràcticament 
incomptable. Tanmateix, aquesta tria es veu restringida per l’ample de banda que 
aquesta tecnologia permet utilitzar. Com ja he comentat en el segon capítol, l’ample de 
banda que aquests routers ofereixen és limitat, i cada ordinador que es connecta n’ocupa 
una part, per tant s’ha de procurar que els usuaris no col·lapsin el sistema, o no l’ocupin 
en excés, ja que tant redueixen l’eficiència del servei i com l’accessibilitat a altres 
usuaris. Oferint una connexió normal, ens podem trobar fàcilment en una saturació del 
sistema. L’enviament d’arxius amb molt pes, la descàrrega dels mateixos, les 
videoconferències, l’accés a certes pàgines amb alt contingut d’anuncis o d’arxius 
pesats, etc, fan molt provable que amb pocs usuaris es saturi la xarxa. A més a més, cal 
tenir en compte que un dels moments de major utilitat és en el de alta densitat de tràfic, 
per tant, on es reuneixen major quantitat de vehicles, potencials usuaris, que demanaran 
accedir a la xarxa per saber què passa, com evitar-ho, etc. 
 
En la segona opció, el que es pretén és limitar la informació i els serveis als que l’usuari 
pot accedir. D’aquesta manera intentem acotar l’ample de banda que un usuari pot 
ocupar, i en conseqüència, podem garantir una qualitat de servei en el funcionament per 
a un cert nombre d’usuaris. Segons la qualitat mínima que es vulgui oferir el nombre 
d’usuaris amb garanties de bon ús serà major o menor. La complexitat d’aquesta opció 
radica en establir els límits de la connexió tant per continguts de la informació, tipus de 
pàgines, serveis i com crear aquests límits. D’una banda s’ha d’establir un criteri sobre 
el servei que es vol oferir a l’usuari, d’aquesta manera els continguts i les accions que 
puguin fer els usuaris quedaran fixats. Serveis com gasolineres en el recorregut, 
restaurants a destí o en el trajecte són clarament introduïbles en l’oferta, així com tot el 
que està relacionat amb el turisme: hotels, museus, monuments, informació sobre 
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ciutats, etc. Però permetre a l’usuari utilitzar la xarxa per temes de feina, oci pels altres 
ocupants dels vehicles pot ampliar massa el ventall de pàgines accessibles, tanmateix, 
aquests serveis ja són a l’abast en molts vehicles gràcies a tecnologies diferents, com els 
telèfons mòbils, agendes digitals, dvd, etc. El problema no és la incapacitat d’oferir el 
servei sinó on crear el límit. D’altra banda, la solució més factible per a crear els límits 
és la de programar un sistema operatiu en els ordinadors de bord que no permeti la 
connexió a certes pàgines ni a certs serveis. Adoptant aquesta resolució, l’arquitectura 
del sistema és únicament la necessària per oferir la connexió, ja que no precisa de 
centres de control ni tecnologia col·laborant, ja que es tractaria d’una unió a la xarxa 
terrestre.  
 
La integració d’aquesta tecnologia es pot aplicar en qualsevol àmbit. Els serveis que 
s’oferirien poden ser tan útils en ciutat com en carreteres interurbanes. Tot i que el tipus 
de conducció és molt diferent en un escenari i en l’altre, la demanda dels usuaris de 
serveis externs es força similar, amb la qual cosa l’estructura seria força similar. 
 
4-1.2 SITUACIÓ D’APARCAMENT A DESTÍ 
 
Una de les causes principals de l’acumulació de vehicles en circulació en una ciutat és 
la dificultat de trobar aparcament. Aquesta dificultat recau en l’elevada densitat de 
trànsit de dues maneres igual de perjudicials pel tràfic: en primer lloc, un volum 
important de cotxes circulant en la recerca d’una plaça d’aparcament. Aquests vehicles 
dificulten la mobilitat dels altres automòbils circulant tant per l’espai que ocupen, com 
per la conducció que provoca el fet de buscar aparcament. En segon lloc, l’aparició de 
segones files de cotxes aparcats o vehicles mal estacionats impedint la correcta 
circulació tant d’altres vehicles com la dels vianants. 
 
Una forma de reduir aquest excés de vehicles en moviment, tenint en compte les 
possibilitats que la connexió Wireless ens ofereix, és informar al conductor de la 
facilitat d’aparcament en la zona de destí. Un cop introduïda l’adreça on estem anant, a 
part de triar el recorregut per arribar-hi, el conductor pot saber quina és la situació 
d’aparcament en el final del trajecte. Aquesta informació l’he classificat en tres estats, 
segons el tipus d’informació que es vulgui transmetre tenint en compte el pressupost 
destinable a aquest servei.  
 
En primer lloc, la menys costosa i més bàsica és informar a l’usuari de l’oferta que la 
zona té, amb això entenc el nombre de places d’aparcament que hi ha, i classificar-les 
en cada classe, no pagables –zona de càrrega i descàrrega–, dins les no-pagables: zones 
blaves, verdes, taronges o aparcaments públics. En aquest cas, només cal fer un 
recompte de les places d’estacionament que tenen les ciutats i el propi usuari pot establir 
el radi d’aparcament que volt des del destí. 
 
En segon lloc, es pot millorar la primera opció incorporant a la informació anterior un 
estudi d’ocupació. Fent un estudi del percentatge de places ocupades segons horaris i 
dies laborables o no laborables l’usuari es pot fer una idea de la dificultat d’aparcament 
i dirigir-se directament a aquelles zones on històricament ha estat més fàcil.  
 
Finalment, en tercer lloc, aprofitant la connexió que ens dóna el Wireless, es pot establir 
un sistema on-line de reserva de places. Mitjançant l’ús de sensors en les places 
d’aparcament, es pot saber si la plaça està ocupada en temps real. D’aquesta manera 
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l’usuari pot reservar la plaça, i durant un espai de temps l’únic vehicle que hi pot 
estacionar és l’usuari que ha reservat. El sensor situat a la plaça s’encarrega de 
reconèixer l’ordinador des del que s’ha realitzat la reserva, en cas que el vehicle no fos 
el que ha té la plaça assignada se l’avisaria, podent ser multat en el cas d’ocupar la plaça 
i aquesta sigui requerida pel qui l’ha reservada. El tipus d’aparcament al que es pot 
accedir a través d’aquest servei és el pagable, ja que té les places  delimitades i per 
raons de política de pagaments. Aquesta informació on-line també pot incloure als 
pàrkings públics, informant de la seva ocupació. La reserva on-line dependria de 
l’empresa propietària del pàrking.  
 
Aquesta reserva, a més a més, és una altra manera per l’administració de recaptar diners 
dels conductors per invertir-los en millores de la xarxa viària, i en la sostenibilitat del 
tràfic. 
 
4-1.3 ASSISTÈNCIA EN CARRETERA 
 
Aquest servei es basa en oferir a l’usuari la possibilitat de posar-se en contacte amb la 
seva companyia asseguradora o amb un servei de grues, en cas de pana en circulació. 
L’objectiu és facilitar la comunicació entre conductor i el centre d’assistència en 
carretera corresponent, fent més eficient el servei. 
 
Des de l’ordinador del cotxe, l’usuari es connecta a la xarxa d’internet, d’aquesta 
manera pot avisar a un servei on-line d’assistència en carretera que ofereixin les 
asseguradores. D’una banda el conductor té una altra opció per posar-se en contacte 
amb l’ajuda necessària quan es troba en aquest tipus de situacions, en el cas que no 
disposi de telèfon mòbil o no tingui a l’abast una cabina de socors. Un cop el conductor 
es posa en contacte, un dels problemes principals és la localització del vehicle espatllat, 
molts cops l’usuari no sap indicar amb precisió on es troba i la grua té dificultat en 
arribar on s’ha produït  la pana o l’accident. Gràcies a la precisió de localització de la 
tecnologia Wireless, el servei de grua pot saber exactament  on es troba el vehicle 
espatllat, millorant la qualitat del servei en la seva rapidesa. Finalment, el fet que 
l’ordinador de bord d’una banda estigui connectat a la xarxa i de l’altra al vehicle, pot 
permetre que el centre del servei de reparacions, accedint al Navegador de bord via 
internet, pugui saber l’estat del vehicle. L’ordinador de bord pot fer una primera 
comprovació de l’estat de l’automòbil, i depenent de l’avaria, també la causa per la que 
s’hagi produït. En conseqüència, un cop el centre de coordinació ha analitzat les dades 
provenint de l’ordinador del cotxe, el tècnic pot ser informat abans de sortir o durant el 
viatge, ja que la grua també estaria connectada a la xarxa i d’aquesta manera anar millor 
preparat per reparar l’automòbil, i el servei esdevé més eficient. 
 
Aquest servei però, ha de ser entès com a complement del servei ja existent. La 
comunicació és molt més fluïda via trucada telefònica que no pas via missatges per 
internet. Si el sistema es basés únicament en aquest tipus de canal de comunicació el 
servei veuria reduïda la seva eficiència en quant a velocitat. A més a més, per a que 
pugui ser utilitzat el nivell de cobertura del routers hauria de ser força elevat ja que no 
tindria molt sentit que només s’hi pogués accedir en zones restringides, perquè cauria 
fàcilment en desús. 
 
El servei necessita d’un centre coordinador, però no suposa cap problema ni un augment 
del cost, ja que totes les asseguradores que ofereixen el servei d’assistència en carretera 
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ja el tenen, l’única cosa que haurien de fer és incorporar el nou canal de comunicació. 
La necessitat d’una amplia cobertura del territori, es veu reforçada pel fet que l’ús 
d’aquest servei és més evident fora de nuclis urbans, on la localització és més difícil i la 
inaccessibilitat a tallers mecànics propers, dificulta més les reparacions. 
 
Una altra opció d’aquest servei pot ser la de realitzar tests als vehicles de forma 
periòdica o abans d’un viatge. De la mateixa manera que es recomana que abans de 
realitzar un llarg viatge també s’ha de comprovar la pressió de les rodes, el terminal a 
bord del vehicle podria realitzar un test, en tots els aspectes que fossin possibles, sobre 
l’estat del vehicle, i enviar-lo via internet a un taller per saber la fiabilitat del vehicle. 
 
4-1.4 NECESSITAT DE POSAR BENZINA 
 
En trajectes llargs i sobretot en recorreguts en els que els ocupants del vehicle 
desconeixen les carreteres, una de les situacions més estressants és la de falta de 
gasolina i no saber quan es trobarà o on trobar una gasolinera. En l’actualitat ja hi ha 
alguns navegadors de bord que estan connectats amb el dipòsit de benzina del vehicle, 
mitjançant l’ús de sensors sap el volum de carburant que queda i sabent el consum del 
cotxe, calcula els quilòmetres que encara pot fer l’usuari amb aquell consum sense 
necessitat de parar per gasolina. En la majoria de casos el sistema es completa amb una 
senyal acústica o bé lluminosa quan la distància que es pot recórrer és inferior a un límit 
preestablert. 
 
Aquesta aplicació es basa en la connexió de l’ordinador del vehicle a la xarxa, i a la 
vegada la disposició de la situació de les gasolineres dins el traçat. El sistema pot actuar 
de forma “pre-trip”, un cop l’usuari estableix la ruta a seguir, indicant origen, destí i la 
prioritat en les vies a circular, el mateix ordinador realitza un càlcul aproximat dels 
quilòmetres que pot recórrer i determina les parades òptimes –o com a mínima la 
primera– per posar benzina tenint en compte un consum normal. Posteriorment, ja en 
recorregut, l’ordinador recalcula les aproximacions fetes en funció de les circumstàncies 
del trajecte. D’altra banda, el sistema pot actuar automàticament, l’usuari circula sense 
haver determinat un itinerari, i l’ordinador calcula la distància que pot recórrer sense 
necessitat d’aturar-se, tenint en compte la benzina que hi ha en el dipòsit del vehicle i el 
consum que està portant. L’ordinador, tenint en compte un radi de seguretat –que 
l’usuari preestabliria com a distancia de seguretat–, avisaria de les gasolineres que es 
troben dins el radi. En el moment que la distància que pot circular l’usuari amb el que 
queda en el dipòsit és molt proper al radi de seguretat, s’activa el mecanisme d’avís al 
conductor, advertint de la necessitat de reomplir de carburant el vehicle. 
 
L’arquitectura necessària per desenvolupar aquest sistema no requereix més 
mecanismes que els que s’utilitzen per a que el vehicle estigui connectat a la xarxa. 
Només es necessiten els softwares adients per a que l’ordinador de bord pugui realitzar 
els càlculs i que les gasolineres també estiguin connectades a la xarxa, ja que és 
imprescindible localitzar-les en el terreny i saber l’horari que obren sobretot pels horaris 
nocturns. 
 
El problema principal per a la implementació d’aquest servei és que els beneficis 
d’oferir-lo no són molt clars. En moltes situacions en carretera el sistema pot tenir errors 
i si la informació no està molt actualitzada és difícil que funcioni. A més a més es pot 
donar el cas que no sigui possible arribar a cap gasolinera, i com que al final la decisió 
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és del conductor, aquest servei seria més un extra d’informació per al conductor que no 
pas un servei necessari. 
 
El sistema no necessita d’un centre de control, sinó que el propi ordinador amb la 
informació que pot extreure de la xarxa i del propi vehicle ja realitza tots els càlculs 
necessaris i efectua els avisos pertinents. A més a més, té l’avantatge que l’escenari d’ús 
pot ser tant urbà com interurbà, tot i que en les ciutats, com que les distàncies són més 
curtes, el marge de maniobrabilitat és major, i és més difícil que es produeixin les 
situacions extremes de dipòsit buit, o com a mínim les solucions en aquests casos són 
més accessibles que entre dues ciutats, o pobles. 
 
4-1.5 NAVEGADOR DE BORD  
 
Aquest és el servei més clar de tenir un ordinador dins l’automòbil, en quant als 
beneficis de l’usuari. El fet de tenir un mecanisme de guia incorporat al vehicle facilita 
la conducció en itineraris desconeguts, i en la cerca d’adreces en el cas de que el trajecte 
transcorri dins de la ciutat. Com ja s’ha esmentat en el segon capítol, en l’actualitat, 
existeix una gran varietat de navegadors. Aquests es basen en l’ús de softwares que 
contenen els mapes del territori, amb el traçat viari i en una antena del sistema de 
posicionament global –GPS–, per a localitzar el vehicle en la carretera per la que està 
circulant. 
  
L’ús d’internet en els ordinadors de bord, a part d’oferir altres avantatges sobre l’ús 
actual com són: el tipus d’informació, ja que es té la possibilitat que l’usuari accedeixi a 
una gran diversitat de serveis –com es pot veure en les aplicacions esmentades en aquest 
capitol–, i la doble direcció de comunicació –aquests nous serveis poden permetre als 
integrants de l’automòbil sol·licitar informació de l’estat de les carreteres, ser 
comunicats de possibles incidències (ex. Una avaria, glaçades)–, ens aporta tres clars 
avantatges tecnològics: en primer lloc la precisió en el mapa terrestre, en segon lloc la 
facilitat d’introduir a l’ordinador softwares actualitzats dels mapes del territori, i 
finalment en tercer lloc la velocitat de transferència de dades. 
 
La precisió en la localització de l’usuari que aquest sistema pot tenir és molt acurada, el 
fet que els routers o les antenes de precisió estiguin molt properes als vehicles no 
permet que els errors siguin molt grans en valor absoluts. Els navegadors actuals 
s’ajuden de satèl·lits –tecnologia GPS– per a ubicar-se en els mapes cartogràfics que 
tenen emmagatzemats en la seva memòria. L’error que aquest sistema comet és força 
petit en el cas d’utilitzar antenes de gran precisió com fan els topògrafs en les 
construccions, però en el cas dels vehicles, per reduir costos són de menor qualitat i per 
tant de menor precisió.  
  
La tecnologia Wireless, com ja he comentat anteriorment, ens permet connectar-nos a la 
xarxa terrestre –internet– sense necessitat d’una connexió física entre aquesta i el nostre 
ordinador. El segon i el tercer avantatge estan molt lligats entre ells, la velocitat amb la 
que les dades viatgen a través d’internet és molt superior a l’ús d’ones radiofòniques. La 
qual cosa permet una actualització dels plànols de les carreteres més ràpida i àgil així 
com la possibilitat d’advertir al conductor sobre possibles incidències en trams del 
recorregut. D’aquesta manera la informació que rep l’usuari és pràcticament en temps 
real. Això soluciona, a més a més, un dels inconvenients dels navegadors actuals que és 
la incorporació de nous softwares, el fet que des del vehicle, sense necessitat d’extreure 
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l’ordinador del vehicle per connectar-lo al de casa i descarregar nous mapes o de 
comprar nous softwares, l’usuari es pugui connectar a la xarxa on es pot descarregar 
nous mapes cartogràfics actualitzats, agilita i dóna més eficiència a aquest servei. 
 
Un dels aspectes a tenir en compte en l’ús d’aquesta tecnologia per a oferir aquest servei 
és el pas entre zones amb servidors diferents, com pot ser entre dos països. El fet que es 
puguin utilitzar diferents espectres de banda o estàndards, fa que es pugui donar el cas 
que en el moment en el que el vehicle canvia de proveïdor, pugui perdre la connexió, 
per això fóra necessari un coordinació europea tipus la que s’està produint amb la RDS-
TMC. 
 
L’escenari d’us d’aquesta tecnologia és tant urbà com interurbà. La precisió i 
l’actualització dels mapes ha de ser més acurada en ciutat, ja que les modificacions en el 
traçat són més habituals i el nombre de vies és major, però és en els trajectes interurbans 
on l’ús és major a no ser que es circuli per una ciutat que no sigui en la que es resideix. 
A més a més, la gestió de la informació és pràcticament local, des del mateix vehicle es 
pot accedir a totes les descàrregues necessàries. Únicament és necessari que hi hagi una 
empresa o centre encarregada de fer el manteniment de els softwares actualitzats en la 
xarxa. 
 
4-1.6 RDS – TMC 
 
En apartats anteriors, ja s’ha explicat la importància que l’usuari estigui informat de 
l’estat de les carreteres per les que circula, tant pel seu estat anímic com per la seva 
conducció. En l’actualitat, a part de les emissores de radio encarregades de gestionar 
aquesta informació i dels pannells d’informació variable, existeix el que abans s’ha 
esmentat RDS-TMC (radio data service – traffic message channel). Aquest servei podria 
ser ofert també per l’ús d’ordinadors a bord dels vehicles. 
 
En aquest cas, és important ressaltar l’aspecte englobador de l’ús d’aquesta tecnologia, 
ja que amb un sol aparell s’accedeix als dos grans serveis des del punt de vista de 
l’usuari: routing –guia en la circulació per la xarxa viària– i informació de la carretera. 
A part de simplificar la tecnologia a utilitzar, aquest fet també facilita la interactivitat 
entre els dos serveis, podent ser ambdós més eficients i més específics. L’ordinador, 
sabent el recorregut triat, pot fer arribar al conductor només aquelles informacions 
relacionades amb el seu trajecte.  En l’actualitat, l’usuari és informat de tota la xarxa 
viària a través dels serveis de radio, o són molt concrets informant només de l’estat d’un 
eix viari com pot ser una autopista. Si el conductor ha de circular per més d’una 
autopista, o carretera, o rep informació de totes les vies o només per la que estigui 
circulant en cada moment, disminuint així la seva capacitat de reacció envers a possibles 
incidències en el seu trajecte, no podent fer canvis.  
 
D’altra banda, la informació en aquest sistema viatja més ràpida, i en molts casos és en 
temps real. En moltes situacions els diferents sensors instal·lats en les carreteres 
detecten anomalies en la circulació i, mitjançant la incorporació de mecanismes amb 
softwares adequats, els mateixos routers situats en la longitud de la via són capaços de 
emetre un missatge d’advertència als vehicles que circulen per la via o que tenen previst 
fer-ho. 
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Com succeeix amb el servei de guia –Navegador de bord–, aquest també necessita d’un 
consens a nivell de diferents països. D’una banda s’ha d’unificar espectres de banda pels 
quals s’emeten les informacions, ja  que l’aparell d’un usuari dels països nòrdics hauria 
de funcionar a França. Fóra important que s’arribés a un acord al menys a nivell de 
comunitat europea. D’altra banda, també s’ha de tenir en compte el canvi idiomàtic, i 
d’iconografia. La simbologia que s’utilitza en el trànsit no és la mateixa en tots els 
Estats, la qual cosa pot dificultar la comprensió del missatge a l’usuari. És per això que 
tant els ordinadors haurien de portar, o haurien de poder incorporar, els softwares 
necessaris per traduir els missatge, com s’hauria de realitzar una unificació de les 
senyalitzacions en carretera. 
 
L’escenari en el qual aquesta aplicació pot ser aplicada de manera més eficient és més 
proper als traçats interurbans que no pas als urbans. L’heterogeneïtat dels trajectes que 
es produeixen en una ciutat dificulta molt donar informació precisa i personalitzada, i 
apart dels conductors que utilitzen els grans eixos de la ciutat, els recorreguts no són 
fixos. Tanmateix, donada la varietat de possibles rutes per arribar a un destí, el fet de 
rebre informació generalitzada sobre l’estat del trànsit en tota la ciutat facilita la tria 
d’un recorregut o un altre.  
 
A més a més, es pot produir un aprofitament de part de l’arquitectura utilitzada per a 
oferir el servei de RDS-TMC. Pel que fa a tot el sistema de detecció d’anomalies es pot 
mantenir així com el centre de gestió d’informació. L’única cosa que canvia és el canal 
de comunicació entre sensors i centre, i entre centre i vehicles. D’altra banda, com ja 
s’ha comentat abans apareix una altra via que és la de sensors – vehicles, 
descentralitzant la gestió de la informació i fent-la més automàtica i ràpida, i en moltes 
situacions en temps real.  
 
4-1.7 EMPRESA DE TRANSPORT DE MERCADERIES 
 
La flota de vehicles d’una empresa privada, entenent que no ofereix un servei al públic, 
té unes necessitats força particulars. La gestió i el control que es realitzarà sobre ella des 
del centre de control, per tant serà diferent del que s’aplicarà en el cas del transport 
públic.  
 
4-1.7.1 GESTIÓ/CONTROL DE LA FLOTA 
 
Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, existeix una diferència important entre els 
objectius que persegueixen les empreses distribuïdores o transportistes de mercaderies i 
les de transport públic, en la seva voluntat de exercir un control sobre la seva flota de 
vehicles. En aquest cas, la preocupació principal és la de saber on es troba la mercaderia 
o el que és el mateix, on es troba l’automòbil en el recorregut establert. És per això que 
l’aspecte més valorat en aquestes àrees és la precisió en la localització i la comunicació 
entre conductor i centre de control de la flota. 
 
Els problemes principals de les tecnologies que s’utilitzen en l’actualitat són: poder 
establir una comunicació continua, que no només sigui de dades, sinó que també es 
puguin emetre imatges o conversacions i que la localització sigui precisa. És cert que en 
gran part de l’any, i fins i tot en el cas d’algunes empreses durant tot l’any, no existeix 
la necessitat de controlar la mercaderia a l’instant. Si la producció no està a ple 
rendiment, la necessitat que un camió arribi a destí pot variar en concepte de hores i fins 
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i tot de dies. Tanmateix, les empreses distribuïdores de begudes o de gel en l’època 
d’estiu, o de joguines per Nadal, necessiten molts cops que els lliuraments siguin força 
precisos, a causa del desbordament de la demanda. És en aquestes situacions on la 
precisió ha de ser màxima. L’ús del Wireless i els ordinadors de bord permet una 
transmissió contínua d’informació en moviment, a més de la precisió de la seva 
localització 
 
La principal dificultat amb la que es troba aquesta tecnologia per la seva utilització en 
un àmbit general és la dificultat de la seva implementació. Els llargs cicles 
d’amortització de les flotes creen dinàmiques molt lentes d’absorció de noves 
tecnologies. Només en el cas que els beneficis de l’ús d’aquesta tecnologia fossin molt 
clars i elevats, es produiria un canvi dràstic en la flota. El més probable és que a mesura 
que es renovessin els vehicles, el canvi s’aniria produint amb la incorporació d’aquesta 
tecnologia en els nous automòbils 
 
A mesura que les distàncies a recórrer pels vehicles són majors, normalment en el cas de 
les mercaderies la necessitat del lliurement és més flexible. Per tant l’escenari d’ús amb 
més potencialitat és més aviat l’urbà o l’interurbà però de curt recorregut o mitja 
distància –com podria ser dins la mateixa comunitat autònoma o país segons sigui el 
cas–.  
 
En aquest cas però la necessitat d’un centre de control és imprescindible. Les 
informacions generades des del vehicle han de ser reportades a un centre de gestió, i 
qualsevol incidència li ha de ser comunicada per a que aquest prengui les decisions a 
nivell general.   
 
4-2 OPERADORS 
 
En aquest cas ens trobem la necessitat d’oferir un servei el màxim de regular possible, 
amb intensitats variants depenent de la demanda d’ús del medi de transport. La voluntat 
de realitzar aquest servei amb la màxima eficiència possible, obliga a realitzar una 
gestió diferent de la flota que en el cas anterior. És a dir, un ús diferent dels recursos de 
la tecnologia WLAN.  
 
4-2.1 CONTROL / GESTIÓ DE FLOTA (transports urbans) 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, les administracions tenen dues opcions per a 
facilitar i millorar el trànsit en les xarxes viàries o bé augmentant les prestacions de les 
infrastructures existents i fent-ne més, o bé millorant l’eficiència dels recursos que té, 
com poden ser avenços en el transport públic. És en aquest punt on els operadors: 
transports metropolitans de Barcelona, Sarfa, Alsa juguen un paper clau, intentant 
potenciar-ne l’ús, millorar-ne la seva eficiència. Per aconseguir aquesta migració cap al 
transport públic és important garantir un servei competent i capaç de contrarestar les 
comoditats del transport privat.  
 
En el cas del transport públic el que preocupa més és la regularitat en el servei i el 
compliment dels horaris establerts. És per això que es necessita un control més constant 
i sobretot en els punts de parada. L’ús d’internet com a canal de comunicació permet 
una gestió en temps real. 
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El medi de transport públic més implicat en el tràfic és l’autobús. L’eficiència del seu 
servei està directament relacionada amb la circulació d’altres vehicles en el seu 
recorregut. A part dels avantatges que venen produïts per altres aspectes que milloren 
tant la seguretat com la fluïdesa del tràfic, la millora principal per un bon servei és la del 
control de la flota. El fet que els autobusos estiguin connectats a la xarxa permet a un 
centre de control la localització de cada vehicle de cada recorregut. Un cop el centre 
detecta una irregularitat en el servei, com pot ser l’exemple anteriorment esmentat, dos 
autobusos molt seguits o massa separats, el centre pot decidir que el primer autobús faci 
una parada més curta de l’habitual o que el segon faci una parada més llarga, a fi de 
restablir les distàncies recomanables. La comunicació entre aquest centre i el conductor 
de l’autobús pot servir per exemple a la reducció d’autobusos aparellats i en 
conseqüència els temps d’espera dels usuaris d’aquest medi de transport públic. 
Interessa un flux regular en les línies perquè el que no volem són autobusos molt plens i 
d’altres molt buits, o que succeeixi el mateix en les parades –en algunes aglomeracions i 
d’altres desolades–. 
 

 
 

Figura 20: Croquis gestió autobusos 
Font: Elaboració personal 

 
Les dificultats que es presenten en l’ús d’aquesta tecnologia sorgeixen més a l’hora de 
prendre decisions respecte les anomalies detectades. No sempre és possible saltar una 
parada, ja que potser hi ha algú que necessita baixar, o augmentar la velocitat, també 
s’ha d’oferir un servei amb una mínima qualitat, i a certes velocitats els passatgers 
poden anar de costat a costat. Tanmateix en el cas del metro i els trens, així com és força 
improbable estalviar-se una parada, si que es pot jugar més amb les velocitat entre 
estacions.  
 
Com succeïa amb el control i gestió de flotes d’empreses, l’observació ha de ser més 
acurada en nuclis urbans que en interurbans. En les ciutats, hi ha més factors externs 
que poden alterar l’itinerari dels vehicles i en conseqüència els horaris fixats. Aquest fet 
no només causa disjuncions en el servei, sinó que també dificulta les possibles 
solucions, com podria ser un augment de velocitat, que amb molt trànsit és impossible 
de realitzar. 
 
En aquesta aplicació, com ja s’ha dit abans la gestió de la informació es produeix 
principalment des d’un centre de control. Pel que fa a la gestió global de la flota, en el 

Autobusos aparellats             h1 >> h2 

Autobús 1 Autobús 2 
h1 

h2 

On h1 és l’interval de pas òptim 

Autobús 3 Autobús 4 
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cas dels medis de transport públics, és cert. Tanmateix, el control individualitzat de cada 
vehicle pot ser fet de forma local, introduint a l’ordinador de bord, un històric dels 
temps de referència ideals, el mateix ordinador podria anar comparant el trajecte que 
s’està realitzant amb l’ideal, i advertir al conductor sobre el seu retard o avançament 
respecte els temps que s’haurien de produir. 
 
4-2.2 CONTROL DE LA CONNEXIÓ / CORRESPONDÈNCIA AMB ALTRES 
TRANSPORTS 
 
Una variable determinant en la gestió dels medis de transport, i que mereix menció apart 
és la connexió entre dos medis de transport. En la societat actual, viure en els centres 
urbans –focus principals de feina– és cada cop més difícil econòmicament parlant, i no 
sempre és possible desplaçar-se amb automòbil des dels extraradis cap el centre. Això fa 
que hi hagi una gran part de la població que diàriament hagi d’utilitzar més d’un medi 
de transport: tren i metro, autobús de línia i autobús metropolità. Per una bona mobilitat 
de les persones en àmbits generals, no solament per carretera, és important que les 
connexions siguin eficients entre els transport que es necessiti fer servir. 
 
En aquest punt, ens trobem amb el fet que hi ha medis més rígids que d’altres, per 
exemple el tren o l’avió. S’entén per aquesta rigidesa la dificultat en modificar el servei 
prefixat en funció del que estigui succeint, per exemple no tenen la possibilitat d’oferir 
un servei del mateix recorregut amb la mateixa freqüència que ho pot fer l’autobús o el 
metro, això dificulta el cobriment dels errors d’un vehicle amb altres de la mateixa flota. 
Són aquests segons els que actuen de llançadores, i els que són més flexibles en quan a 
possibles canvis.  
 
Aquests medis de transport que actuen com a llançadores de gent cap a grans nuclis de 
transport com són aeroports, ports o estacions de trens. El fet que els vehicles estiguin 
connectats a la xarxa pot permetre als conductors saber l’estat de sortides dels vols, dels 
trens o dels vaixells i en funció estigui en retard o avançat, accelerarà la seva conducció 
o estarà més temps en les parades i d’aquesta manera podrà recollir una major quantitat 
de passatgers. 
 
Així com en el punt anterior, l’existència d’un centre de control amb la facultat d’estar 
connectat a la xarxa i amb la direcció dels vehicles destinats a la funció de nexe entre 
una zona urbana i una estació de trens, un aeroport o un port, pot millorar l’eficiència 
d’aquest servei. Algunes decisions les pot prendre el mateix conductor del vehicle, però 
el centre de control pot gestionar ones verdes per a que no s’hagi d’aturar, i els 
passatgers arribin a la seva sortida. A més a més és important que les modificacions 
sofertes per l’horari d’un medi de transport estiguin supervisades per òrgan facultat per 
fer-ho.  
 
L’escenari amb més potencialitat per aquest servei és l’urbà, ja que la gran majoria de 
grans estacions es troben en elles o en les seves rodalies. Normalment la manera 
d’accedir a aeroports, ports o estacions de trens és des del nucli urbà més proper. La 
gent que arriba de fora d’aquesta ha d’arribar a la ciutat i des d’allí desplaçar-se a 
l’estació amb un medi de transport diferent del que ha utilitzat. 
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4-2.3 AVIS EN LES PARADES 
 
Com en el cas dels conductors de vehicles, els usuaris dels transports públics també és 
important que estigui informat de les possibles incidències que estan succeint en el 
servei. Tant els passatgers que es troben dins l’autobús com els potencials que es troben 
en les parades, necessiten saber perquè s’està produint un retard en els horaris 
preestablerts. 
 
Mitjançant l’ús de la tecnologia Wireless el control i la quantitat d’informació sobre 
l’estat del trànsit és quasi bé total i en temps real. Això permet realitzar certs càlculs 
dels trajectes dels vehicles amb uns marges d’errors. Els usuaris de la parada poden ser 
informats del temps que manca per que arribi l’autobús, o de la parada en la que es 
troba, o del punt de l’itinerari en el que està, o fins i tot de l’estat del trànsit dels carrers 
o vies que influeixen en la trajectòria del medi de transport que s’està esperant a fi 
d’entendre el perquè del retard. D’altra banda, els passatgers poden ser informats del 
temps fins la pròxima aturada, o de la situació del trànsit. 
 
L’arquitectura necessària per a garantir aquesta informació no requereix gaires més 
sistemes que els que s’utilitzen perquè els vehicles estiguin connectats a la xarxa. Amb 
els pannells informatius necessaris –també poden ser televisors, els quals ja s’utilitzen 
per aquest servei en alguns medis de transport–, col·locats tant en les parades com en 
l’interior dels autobusos, i corresponentment connectats a la xarxa, només calen els 
softwares necessaris per a realitzar els càlculs de temps o recorregut dels que es vol 
informar als usuaris. 
 
Els beneficis d’oferir aquest servei són varis, d’una banda el ja esmentat d’informar a 
l’usuari, que en alguns casos el tranquil·litza, o pot ser més comprensible amb les 
possibles deficiències que s’estiguin produint. A més a més, l’usuari pot decidir sobre 
un redireccionament cap a un altre medi de transport, per exemple taxis o metro. 
 
Aquesta aplicació ja s’utilitza en alguns transports, com per exemple en el tren o en el 
metro. Tanmateix en aquests és més fàcil calcular amb precisió el temps que manca per 
que arribi el pròxim vehicle, ja que les possibilitats que es produeixin interferències en 
la seva trajectòria són mínimes i per tant els retards eventuals són menyspreables. En el 
cas dels autobusos però, el tràfic amb el que ha de competir és imprevisible, la qual cosa 
dificulta enormement realitzar els càlculs sobre els temps del recorregut del vehicle. És 
per això que la primera dificultat amb la que aquesta aplicació es troba és establir un 
criteri sobre les qüestions a informar als usuaris, ja que algunes presenten dificultats a 
l’hora de avaluar-les, i d’altres no és suficient amb explicar el que està succeint sinó que 
també cal dir el perquè. 
 
El funcionament del sistema és més factible en àmbits interurbans. El fet que hi hagi 
menys vehicles en circulació que puguin destorbar l’itinerari de l’autobús fa que la 
precisió en les estimacions dels temps del recorregut sigui major. Tanmateix és en els 
escenaris urbans on el compliment dels horaris fixats és més exigent. En els llargs 
recorreguts, normalment, els usuaris tenen en compte un marge d’error major que en els 
curts, sobretot en hores puntes de tràfic, els retards de pocs minuts poden ser valorats 
negativament pels usuaris en major quantia. A més, és en els escenaris urbans on hi ha 
més possibilitats de triar altres transports en cas que el que s’està esperant vagi en retard 
i no arribi. 
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Un dels fets positius de l’aplicació d’aquesta utilitat és que pràcticament no és 
necessària la coordinació des d’un centre de control. Amb els ordinadors de bord i els 
microprocessadors que es poden col·locar en les parades i els corresponents softwares, 
ja es poden realitzar i mostrar els càlculs necessaris. Això fa que el cost addicional sigui 
mínim, només el de realitzar un estudi sobre què és el que interessa més que sàpiga 
l’usuari des del seu punt de vista i el de l’operador. 
 
4-3 ADMINISTRACIÓ 
 
Aquest és l’agent encarregat de regular el trànsit. Per això ha creat els òrgans pertinents 
per realitzar un control sobre els usuaris i gestionar els volums de vehicles. A la vegada 
intenta dotar de totes les eines possibles per a que aquests òrgans puguin aconseguir els 
seus objectius. La tecnologia WLAN es presenta com una bona ajuda  per a que aquests 
òrgans realitzin les seves funcions. 
 
4-3.1 COMPTATGES DE VEHICLES 
 
La fase prèvia a qualsevol canvi, implementació d’alguna tecnologia, en el trànsit és 
l’estudi del seu comportament de les persones que viuen en el territori on es vol fer 
aquesta modificació. Coneixent les tendències més habituals dels usuaris de la xarxa 
viària, sabem també les mancances amb les que es troben els conductors mentre es 
troben en una via o zona metropolitana. És la detecció d’aquestes mancances, tant pels 
usuaris com per les administracions, el que promou canvis o millores en tots els 
aspectes relacionats amb el moviment de vehicles; tant en la gestió d’aquests –control, 
coordinació–, com en les infrastructures o la regulació per exemple. 
 
Els estudis previs acostumen a ser encarregats per l’administració competent a 
empreses. Això suposa un sobrecost, ja no només pel fet de subcontractar sinó per 
l’elevat cost d’aquests estudis. A més a més, la tecnologia que s’utilitza en molts casos 
és força precària, arribant a produir-se el cas de que sigui una persona la que es dediqui 
a comptar vehicles. Això només agreuja el cost econòmic per la dificultat de realitzar-
los sinó, també, per la llarga durada d’aquests fins a tenir els resultats. D’altra banda, el 
fet d’haver d’instal·lar estructures o dispositius específics per a realitzar aquest 
comptatge, com és el cas de les estacions de comptatge, és un altre element encaridor 
d’aquests estudis. 
 
La contribució principal que la tecnologia Wireless pot fer en els estudis sobre el 
comportament del tràfic és la de facilitar el recull de dades, que és possiblement la més 
feixuga pel que ja s’ha comentat anteriorment. D’altra banda, també augmenta la 
varietat de les dades a recollir, que no s’han de veure reduïdes a un comptatge de 
vehicles, sinó que amb els mateixos dispositius, a mesura que les incidències es van 
succeint, la xarxa les detecta i les va emmagatzemant en una base de dades. Aquestes 
incidències poden ser de tot tipus: accidents –sinistralitat–, densitats de tràfic –aquestes 
poden ser desglossades en tipus de vehicles segons la xarxa vagi detectant l’ordinador 
que l’automòbil porta–. 
 
Tanmateix, aquest recull de dades no es produeix només d’una manera més senzilla, 
sinó que també d’una forma més eficient i precisa. En l’actualitat el comptatge es 
realitza en la majoria de casos per tubs electromagnètics que tenen en compte el nombre 
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d’eixos que els trepitgen, i a partir d’estadístiques de dades històriques del trànsit que 
circula per la via o zona es determina el nombre de vehicles de cada tipus que han 
passat per el punt de comptatge. Aquest sistema comet errors periòdicament, i per tant 
imprecisions en els resultats donats, que tot i que són coneguts i s’intenten corregir 
mitjançant l’ús de paràmetres correctors, són inevitables. El fet que la tecnologia 
Wireless pugui detectar els vehicles que estan en xarxa, i que els ordinadors de bord 
tinguin informació sobre el tipus de vehicle i sobre el conductor fa que el sistema sigui 
molt més precís. El comptatge es produeix en temps real, i cada vehicle detectat, es 
comptabilitza i s’adjunta la informació corresponent: vehicle pesant, o utilitari, edat del 
conductor, horari, etc. 
 
Com ja s’ha esmentat en la part III, un dels problemes dels mètodes actuals, apart de la 
fiabilitat, és la detecció dels dispositiu que estan funcionant erròniament. Com que el 
procés és força lent, en el moment en que comparant amb dades d’anys anteriors es 
troben errors inexplicables, per tant dades recollides per aparells defectuosos, el mètode 
ja ha realitzat una gran quantitat de comptats que no han estat processat però que són 
erronis. En el cas d’una WLAN en una via, la detecció d’aparells defectuosos es 
produeix pràcticament a l’instant, si disposem comptadors en les sortides, en les 
entrades i en els punts intermitjos, per la conservació dels fluxos, es pot detectar en quin 
tram hi ha l’error, i acotar en tres possibles comptadors defectuosos. 

 
 

Figura 21: Croquis d’una via amb comptadors de flux 
Font: Elaboració personal 

 
Les administracions utilitzen diferents mecanismes per gestionar el trànsit de vehicles, 
apart de les senyals de trànsit habituals, hi ha altres sistemes sobretot per gestionar pics 
de densitat de vehicles. L’ús d’aquestes darreres estan molt influenciades per el 
comportament de la societat, i els seus desplaçaments, i per tant les administracions 
s’ajuden dels estudis de mobilitat per regular-ne el seu ús. Dos mecanismes que es 
regulen en funció de la mobilitat de la població, i que es veuen altament afavorides per 
l’ús d’internet, són els carrils reversibles i la regulació semafòrica.  
 
 
 
 

Sentit de la marxa 

Comptatge amb espires 
electromagnètiques en una via 
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4-3.1.1 CARRILS REVERSIBLES 
 
Una de les opcions que té l’estat a l’hora de gestionar el tràfic per a oferir un millor 
servei i evitar congestions, les quals suposen un cost molt elevat, és l’ús de carrils 
reversibles. Aquests carrils es caracteritzen pel fet que, segons la necessitat del trànsit, 
es circula per ells en un sentit o en l’invers. 
 
La dificultat principal a l’hora de regular aquests carrils radica en el fet de definir 
aquesta necessitat del tràfic. Fins ara, el que s’ha fet és establir un horari per un sentit i 
per l’altre. Aquest horari s’ha establert  tenint en compte els estudis de mobilitat de la 
societat, tenint en compte els nuclis de treball, nuclis residencials o nuclis de comerços i 
els trajectes que es produeixen entre ells. D’aquesta manera a primera hora del matí es 
donaria prioritat al sentit d’arribada a nuclis de treball, i a la tarda a al sentit d’entrada a 
nuclis residencials. El problema és que en els nuclis urbans no queden molt definides les 
àrees residencials i les de treball, per estar barrejades. En aquests casos es dóna prioritat 
al flux majoritari, que es determina mitjançant històrics de mobilitat. 
 
Amb l’ús de Wireless el coneixement de l’estat de la circulació és en temps real, i més 
precís. Determinar quin és el sentit de flux preferent és més fàcil i exacte, i l’ús de 
carrils reversibles més eficient. Tanmateix, cal programar uns algoritmes que estableixin 
les condicions de canvi de sentit, ja que segons la llargada de la via, el canvi de sentit 
d’un carril pot durar bastant. 
 
4-3.1.2 REGULACIÓ SEMAFÒRICA 
 
En les zones metropolitanes el moviment de vehicles és constant i en les hores puntes el 
volum de tràfic és difícilment gestionable. Un dels factors més importants per a que es 
produeixi una bona circulació és la regulació semafòrica. A més a més, aquesta és, 
possiblement, l’aspecte més complex en relació al tràfic en una ciutat, no només per la 
dificultat de coordinar tots els creuaments sinó també per la necessitat de garantir una 
circulació fluida procurant de reduir al mínim possible els embussos. D’una banda s’ha 
de donar prioritat als grans eixos d’entrada i sortida de les urbs, generant ones verdes, i 
per tant desplaçaments llargs. De l’altra, les petites vies també han de ser fluïdes, ja que 
donen accés a aquests eixos, i col·lapses en carrers secundaris poden afectar a grans vies 
i en conseqüència congestions de major abast. 
 
En aquest aspecte, la tecnologia Wireless contribueix en un coneixement permanent de 
les necessitats de la circulació, i amb això possibles modificacions de les rutines de la 
societat en quan a desplaçaments amb automòbils. Aquesta informació contínua sobre 
les incidències en el trànsit, tant pel què fa a desplaçaments, com per nombre de 
vehicles, velocitats, etc, permet d’una banda elaborar un històric de mobilitat molt 
precís i de gran mesura, i de l’altra, establir algoritmes per a una coordinació semafòrica 
adequada al tràfic, afavorint a aquells fluxos predominants, a les vies d’accés i sortida 
del nucli urbà, etc. 
 
4-3.1.3 TEMPS DE VIATGE EN LA VIA 
 
Una altra aplicació dels estudis de comptatge de vehicles és el càlcul del temps de 
viatge en una via. En l’actualitat aquest es realitza mitjançant l’ús d’uns algoritmes amb 
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les dades que recullen les espires electromagnètiques: IMD –intensitat mitja diària– i 
velocitat. 
 
El problema dels càlculs actuals del temps de viatge en la xarxa són les aproximacions 
que s’han de fer. En primer lloc, la densitat de vehicles que s’utilitza és una mitjana, i 
no és la que s’està produint en temps real, sinó que es té en compte les intensitat 
mitjanes diàries de situacions similars en anterioritat. En segon lloc, la velocitat també 
és una mitjana de les velocitat que porten un grup de vehicles –velocitat de circulació–. 
Finalment, en tercer lloc, els comptats es realitzen de forma puntual en la xarxa o via, i 
es suposen les mateixes condicions fins al pròxim punt de comptatge. D’aquesta 
manera, no es té en compte les incorporacions de carrers a la via –la qual cosa modifica 
substancialment la densitat de circulació, a causa de l’augment de nombre de vehicles–, 
o un estretament de la via que fins el següent comptatge no s’estableixen les noves 
condicions –la intensitat també es veu influenciada per un estretament o una ampliació 
de la via, ja que hi ha més espai pels mateixos vehicles–. 
 
En aquesta aplicació, l’avantatge principal respecte la tecnologia actual ja no és només 
el fet que la informació és en temps real, sinó que el comptatge és pràcticament continu 
en la via. La caracterització de la xarxa és molt més acurada, ja que els estàndards es 
succeeixen en la longitud de la via en menor distància, per tant amb major freqüència 
que no pas les estacions de comptatge. Aquesta major assiduïtat en el comptatge, fa que 
s’utilitzin les aproximacions en menor quantitat, i que els canvis en les condicions de la 
via –incorporació d’una via, canvis en el traçat, etc– siguin mesurats en forma de dades 
reals i no en estimacions del que acostuma a passar en aquests casos. És per això que el 
temps de viatge, tot i no deixar de ser una estimació del que succeirà, ja que no es poden 
preveure accidents, panes, etc, el càlcul és molt més proper al temps que realment el 
vehicle estarà en circulació per la xarxa. 
 
4-3.2 PREFERÈNCIA PER VEHICLES D’EMERGÈNCIA 
 
En les situacions d’emergència, incendis, accidents o de persones en risc l’efectivitat 
dels mecanismes que actuen en contraposició a aquestes circumstàncies es mesura amb 
la seva capacitat de reacció. A part de la qualitat d’aquesta reacció, la variable que juga 
un paper més determinant és la rapidesa en les accions empreses. El temps de reacció 
està dividit en quatre fases: detecció del problema –temps que el centre de control triga 
en assabentar-se del problema–, decisions sobre les solucions –temps en el que es triga a 
prendre les decisions pertinents–, desplaçaments –temps que triguen els vehicles 
d’emergència en arribar als llocs dels fets– i control –temps en el que es considera que 
la situació està sota control des de que s’ha arribat–. 
 
En els temps dels desplaçaments l’ús d’aquesta tecnologia pot jugar un paper 
determinant. Si es dóna preferència de pas als vehicles d’emergència aquest poden 
arribar més ràpidament. Aquesta preferència de pas, actualment, es guanya mitjançant 
l’ús de senyals sonores i lluminosos per part dels mateixos vehicles d’emergència. Amb 
l’ús del Wireless, i la comunicació que aquest sistema permet, es pot avisar als 
conductors que circulen aigües amunt de l’arribada d’aquest tipus d’automòbils, i que es 
preparin per deixar via lliure en un dels carrils. 
 
El problema principal que pot crear aquest sistema de pas és el desconcert dels usuaris 
que es troben en la via de pas del vehicle de emergència i el suficient allunyats de la 
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seva posició per veure les senyals lluminoses o sentir les sonores i del lloc al que es 
dirigeix. El fet de rebre un missatge que s’evacuí un carril sense que tingui consciència 
o noticies sobre un possible accidents pot fer pensar al conductor que és un error del 
sistema. 
 
En aquest cas, com ja s’ha esmentat abans en el desglossament dels temps, és essencial 
un centre de coordinació i control de les accions empreses. El gran nombre de factors 
que s’han de controlar per a que el vehicle circuli amb un mínim de seguretat no 
permeten que les decisions siguin automàtiques.  
 
Aquesta preferència de pas s’ha de produir tant en situacions urbanes com en 
interurbanes, però el fet que en les ciutats ens trobem amb més entrebancs en la 
circulació fa que sigui més difícil que els desplaçaments es produeixin a grans 
velocitats. A és en aquest escenari on s’ha de coordinar un major nombre factors: 
semàfors, vehicles, vianants. És per això que quan més acurat sigui el mecanisme que 
s’utilitza major rapidesa d’actuació es tindrà. 
 
4-3.3 DETECCIÓ D’ANOMALIES EN EL TRÀNSIT  -VEHICLES TEMERARIS- 
 
L’objectiu principal de les administracions, pel què fa al trànsit és la reducció dels 
accidents, fins a la possibilitat d’eliminar-los, sobretot en els que hi ha mortalitat. Per 
detectar les anomalies en les conductes dels usuaris de les vies cal un control exhaustiu 
de tota la xarxa viària. Tanmateix, la impossibilitat de que hi hagi agents de tràfic en 
tots els punts d’una via o d’una zona urbana que controlin als vehicles provoca que 
moltes actuacions irregulars quedin exemptes de càstig, el que comporta que aquests 
comportaments es repeteixin i molts d’ells acabin sent la causa d’accidents. 
 
Els causants principals dels accidents amb sinistralitat són els vehicles temeraris, els 
conductors amb conductes agressives –excessos de velocitat, circulació en 
contradirecció–. La detecció d’aquests vehicles temeraris, així com als conductors 
reincidents en violacions de les normes tràfic és determinant per una circulació segura. 
D’una banda és important informar del que està succeint als altres conductors per a que 
prenguin consciència del perill de la situació així com per què adoptin les mesures 
pertinents per a evitar possibles accidents. En aquest cas també s’ha d’advertir a 
l’infractor del que està fent –és important que sàpiga que ha estat detectat i en el cas que 
la conducció temerària sigui producte dels efectes de la somnolència, és important 
despertar-lo abans que l’accident es produeixi–. D’altra banda, pot contribuir a l’hora de 
penalitzar al conductor temerari, ja sigui via una multa econòmica o per exemple la 
comptabilitat del nou sistema de carnet per punts. 
 
També és important tenir consciència de vehicles perillosos per la càrrega que porten, o 
per la velocitat amb la que estan obligats a circular –alguns camions per exemple estan 
obligats a circular a baixes velocitats, en segons quines vies això pot suposar un tap en 
la circulació–. A la vegada, s’ha de tenir en compte l’aglomeració de vehicles, o aquells 
que estan aturats en parts perilloses de la via, ja que l’advertència d’aquesta situació 
perillosa als usuaris que s’apropen a aquest punt, els pot fer minorar la marxa i apropar-
s’hi amb una velocitat suficientment segura com per evitar col·lisions. 
 
El problema principal d’aquesta aplicació és la seva acceptació social. Un control total 
sobre la conducció de la població segur que rep crítiques, les quals dificultarien molt la 
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difusió del sistema. La col·locació de nous radars de velocitat ja implica protestes, però 
els usuaris ho han d’acceptar perquè no hi poden fer res, en aquest cas si els conductors 
decideixen no incorporar ordinadors als seus vehicles boicotejarien l’efectivitat del 
sistema. 
 
Els escenaris potencials d’ús d’aquesta utilitat són tots els possibles en la xarxa viària. 
Les infraccions es cometen tant en situacions urbanes com en interurbanes, a l’igual que 
conduccions temeràries o aglomeracions de vehicles. Per tant, la detecció d’aquestes 
anomalies i les conseqüents decisions són importants per una conducció segura en 
ambdós escenaris. 
 
En aquest cas un centre de control és bàsic sobretot en el moment de prendre decisions. 
És cert que un cop es produeix una anomalia, i el sistema el detecta en pot informar als 
usuaris aigües amunt o a baix automàticament, però en gran part de les situacions es 
requereix una coordinació més àmplia que només la pròpia via. És des del centre de 
coordinació que s’avalua la grandària del problema i s’emprenen les accions pertinents. 
 
4-3.4 RADARS DE VELOCITAT 
 
El problema principal de la circulació en àmbits interurbans i en alguns eixos principals 
dels nuclis urbans és l’excés de velocitat. Com s’ha comentat en la tercera part, els 
mecanismes que s’utilitzen per controlar que els vehicles respectin les senyals i els 
límits de velocitat fixats són imprecisos i d’ús focal, des del punt de vista que el control 
queda circumscrit en només un tram de la via. 
 
A través de l’ús d’internet es pot saber la localització de l’ordinador que s’està 
connectant. Aquesta possibilitat és la que d’una banda permet la localització dels 
vehicles que porten incorporat, si aquests s’estan movent sabrem en cada instant on es 
troben, i per tant és fàcil deduir-ne la velocitat a la que els automòbil estan circulant. 
 
El primer gran avantatge respecte als sistemes d’ús actual és l’àmplia cobertura que té, 
totes les zones que incorporin el servei de Wireless a la vegada estarien controlant les 
velocitats dels cotxes, autocars, motos, etc. Aquesta major cobertura, faria reduir en 
gran nombre els accidents en la xarxa viària, està demostrat que els usuaris que saben 
que hi ha un radar de velocitat, disminueixen la seva marxa fins els límits permesos. A 
més la precisió és igual o major en el seu control que la tecnologia actual. Ambdós 
sistemes utilitzen ones i segons aquestes reflecteixin amb l’objecte en moviment 
calculen la seva velocitat.  
 
Aquesta aplicació, però, no és de caire gaire popular. Els avantatges del seu ús són 
dirigits cap a l’administració, i per una gran part de la població pot ser vista com una 
persecució als conductors. D’una banda les protestes que es poden generar i de l’altra la 
possible negativa dels usuaris a incorporar poden ser dues causes importants per 
l’endarreriment de la seva implementació.  
 
La gestió de la informació generada pot ser processada localment o via centre de control 
segons sigui la política sancionadora en aquests casos, tot i que generalment 
l’organisme encarregat de vigilar la conducció dels vehicles –la policia– ha de estar 
sempre assabentada de les imprudències comeses. A França per exemple, s’utilitzen els 
pannells d’informació variable per a advertir a un vehicle en concret que la velocitat 
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amb la que està circulant és superior a la màxima permesa. Aquesta funció és pot 
gestionar localment, ja que un cop els microprocessadors dels routers detecten el 
vehicle, envien la informació aigües amunt de la circulació fins al primer pannell 
d’informació variable i es projecta el missatge quan l’automòbil infractor passa pel 
pannell. Tanmateix, com s’ha dit abans, qualsevol infracció ha de ser notificada a la 
policia, per tant sempre s’ha de remetre la informació a la policia, per tant la connexió a 
al centre disposat per al control de la velocitat ha de ser sempre present. 
 
En aquest cas, no existeix un escenari potencialment més afavorit que no pas un altre en 
quant l’ús d’aquesta tecnologia. Els límits de velocitat es superen tant en àmbit urbans 
com en interurbans, i els riscos i els perills són els mateixos. L’única cosa que canvia 
són els potencials implicats en els accidents, en les ciutats el vianants es veuen 
involucrats en un gran nombre d’accidents, així com les motocicletes. Mentre que en 
recorreguts interurbans els camions juguen un paper important. En ambdós escenaris, 
són els cotxes els màxims implicats en accidents, ja que també són els que més nombre 
d’usuaris aporten. 
 
4-3.5  ISA –INTELLIGENT SPEED ADAPTATION– 
 
Seguint amb la línia de control de la velocitat dels vehicles que estan circulant, aquesta 
aplicació va aparèixer com un mètode revolucionari per evitar els excessos de velocitat. 
Des del mobiliari de la carretera, sobretot les senyals de velocitat s’envien que són 
rebudes pels ordinadors de bord, aquestes ones són interpretades, ja que estableixen els 
límits de velocitat de circulació que l’usuari no pot sobrepassar.  
 
Aquest servei pot ser ofert també mitjançant la tecnologia Wireless, en aquest cas en 
comptes de que les ones siguin emeses per les senyals, els propis routers fan 
d’emissors. L’ordinador rep la limitació de la velocitat, i actua corresponentment 
mitjançant una senyal acústica o lluminosa, o directament sobre l’accelerador, reduint la 
velocitat de la marxa en cas que s’estigui produint un excés. 
 
Així com en el cas dels radars, el principal avantatge és l’extens àmbit d’aplicació, ja 
que disposaria de tota l’àrea on hi hagués cobertura de la WLAN. En les ciutats on 
s’han realitzat proves de l’ús de la tecnologia actual, només aquelles senyals properes a 
un punt conflictiu –com pot ser un creuament o forts desnivells que obliguen a reduir la 
marxa per seguretat– emetien les ones limitadores de velocitat. En el cas d’ús dels 
routers, cada un d’ells pot realitzar aquesta funció. El benefici més rellevant d’aquesta 
aplicació és la reducció d’accidents i de vehicles temeraris, principals causant 
d’accidents amb mortalitat. Els estudis demostren que una conducció més relaxada, 
menys agressiva, és menys potencial de causar accidents. De fet els estudis posteriors a 
les proves de la tecnologia que es vol fer servir per oferir aquest servei demostren uns 
descens important dels accidents. 
 
D’altra banda, els estudis sociològics també parlen d’un rebuig, pre-ús del servei. Gran 
part de la població demostra un recel sobre aquesta aplicació ja que es pot interpretar 
com un sobrecontrol sobre els individus, i una manipulació de les seves llibertats. Els 
resultats de les mateixes enquestes demostren, però, que un cop els usuaris han circulat 
durant un període de temps amb l’ISA, aquests són molt favorables al seu ús i a la seva 
generalització. 
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Pel què fa a la coordinació d’aquesta aplicació, es pot gestionar de forma pràcticament 
local. Amb això es vol dir que els processadors dels routers generen les ones 
necessàries i els ordinadors incorporats als vehicles actuen en conseqüència. Amés a 
més, l’ús del Wireless permet la modificació dels límits d’una manera més ràpida i 
còmoda que no pas la tecnologia actual. Mitjançant la connexió que el sistema ha de 
tenir amb un centre de coordinació i control, es enviar l’ordre de canvi de límit de 
velocitat als routers que cobreixin la zona en concret. Això seria molt útil per les àrees 
en obres, o que per alguna raó en un cert període és necessari que la circulació sigui 
menys ràpida. 
 
L’escenari d’ús pot ser tan urbà com interurbà. Tanmateix totes les proves que s’han fet 
han estat en ciutats on la gent pren més consciència de la velocitat que no pas en 
recorreguts interurbans. La creença per part de molts conductors que en autopistes els 
límits es poden superar en uns marges, o per aquells que han de fer grans distàncies i 
volen arribar ràpid a destí, pot dificultar la seva acceptació social, i la seva 
implementació en aquests escenaris. 
 
4-3.6 RAMP METERING 
 
Una de les opcions que les administracions tenen per a donar una major eficiència a les 
grans vies és controlar-ne els accessos. Com ja s’ha esmentat anterior aquest tipus 
d’actuació s’anomena “ramp metering”, en la qual es dóna pas als vehicles que volen 
accedir a l’autovia, autopista o via ràpida en funció dels vehicles que ja hi estan 
circulant. 
 
La tecnologia que s’utilitza actualment, com ja s’ha esmentat anteriorment, té força 
limitacions. Els ritmes d’accés s’estableixen a partir de dades històriques en una gran 
majoria, o a través d’ús de sensors col·locats en les vies d’entrada, que segons la 
quantitat de vehicles que es detecten, augmenten la fase de verd del semàfor que dóna 
accés a la via, tanmateix no són gaire precisos. Això fa que en certs moments el servei 
que s’està oferint no sigui el més adequat a la realitat de la circulació. 
 
El fet que la via i els seus accessos ofereixin una connexió a internet via la tecnologia 
Wireless permet tenir una coneixença sobre les necessitats del tràfic en temps real. 
Mitjançant l’establiment de comptadors en les vies d’accés, de sortida i en punts 
intermitjos de les vies es pot tenir un control sobre els fluxos de moviments que s’estan 
produint. Aquesta informació pot ser analitzada de forma automàtica: s’envia a un 
ordinador amb les fórmules corresponents al càlcul de màxima capacitat per a aquell 
via, aquest les aplica i obté el ritme d’entrada òptim per a aquell instant, i finalment, 
mitjançant una connexió amb els semàfors, activa el ritme adient. A més a més, 
mitjançant aquest control, si els fluxos no són conseqüent podem detectar, pràcticament 
a l’instant, el control que està donant dades errònies. 
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Figura 22: Esquema via amb controls de fluxos i conservació dels mateixos 

Font: Elaboració personal 
 
Donat aquest esquema, i en temps de comptatge dilatats, N3 seria la suma de N1 i N2, 
així com N5 seria el resultat de la resta de N4 a N3. Tanmateix en curts períodes 
d’observació aquestes igualtats no s’acompleixen. És possible que algun vehicle no hagi 
realitzat tot el recorregut des d’un punt de compteig a l’altre. Aquest fet s’ha de tenir en 
compte a l’hora de utilitzar aquesta informació en l’aplicació del ramp metering. 
 
Una de les diferències entre ambdues tecnologies és que mitjançant l’ús d’una WLAN a 
més a més de poder establir els ritmes d’accés, pot realitzar un redireccionament del 
trànsit. Amb la finalitat d’evitar noves incorporacions al flux principal, pot recomanar 
altres recorreguts intentant que el nombre de vehicles que pretenen fer ús de la via sigui 
menor. 
 
Un dels factors a establir és el temps d’actualització dels cicles semafòrics. Tot i que el 
coneixement de l’estat de la circulació és en temps real, lo modificació dels cicles no 
pot ser actualitzada segon a segon, sinó que dins un espai ha de ser constant. Segons la 
demanda el temps d’actualització serà de major o menor durada. 
 
Les vies en les que s’aplica aquesta metodologia de control del trànsit estan normalment 
en àrees urbanes. És en aquests escenaris on el volum de vehicles és major i per tant on 
es produeixen més congestions en vies de gran capacitat a causa de les contínues 
incorporacions. Aquests sistemes s’apliquen en vies d’entrada o sortida de les ciutats, en 
variants, etc. 
 
La gestió rutinària d’aquesta aplicació es pot realitzar de forma automàtica. Mitjançant 
l’ús dels softwares adequats, dels paràmetres a tenir en compte, i amb la informació 
recollida pels sensors, un ordinador pot establir els cicles dels semàfors i en 
conseqüència els ritmes d’entrada a la via. 
 
4-4 CONCESSIONÂRIES I GESTORS D’INFRASTRUCTURES 
 
El paper que aquest agent realitza en el trànsit té algunes semblances al de les 
administracions. Quan aquest òrgan privat, obté la concessió d’una via, intenta oferir el 
millor servei possible a l’usuari per a que aquest hi circuli, i per tant ha d’intentar 
garantir una circulació el màxim fluida possible, això comporta gestionar el trànsit, 
informant a l’usuari de les incidències per exemple. D’altra banda, a diferència de 
l’administració, cobra directament a l’usuari aquest servei. 
 

N1 N3 

N4 

N5 

N2 
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4-4.1  ROAD PRINCING –TARIFICACIÓ– 
 
La necessitat de les administracions i les concessionàries de fer pagar als usuaris unes 
taxes per l’ús de les infrastructures, ja sigui per costos externs –socials–, o per 
manteniment o millores de les mateixes crea el problema de com cobrar aquestes tarifes. 
El que es vol és que aquest pagament es realitzi de la forma més ràpida i senzilla 
possible per a que aquest acte tingui el mínim efecte sobre la circulació de la 
infrastructura en qüestió. 
 
En l’actualitat ja es realitzen molts pagaments per internet –el més popular és la compra 
de bitllets d’avió–, mitjançant, per exemple, l’ús de les targetes visa es poden realitzar 
pagaments. Seguint el mateix concepte, els usuaris poden pagar els peatges imposats en 
les infrastructures per les que estan circulant. L’ordinador de bord té un identificador, 
per el qual es sap de quin tipus de vehicle es tracta, les seves característiques, i les del 
seu propietari. Juntament amb aquesta informació, l’usuari pot introduir el número de la 
seva targeta de crèdit i un cop entra en una via de pagament: autopista, túnel, etc, el 
sistema el detecta i li cobra la taxa corresponent. 
 
El principal avantatge sobre els mecanisme de pagament que s’utilitzen actualment és la 
fluïdesa del trànsit a l’hora de realitzar aquests pagaments. Les vies o les zones amb 
peatges poden generar grans cues segons la demanda d’ús. Com que la majoria 
d’usuaris s’han d’aturar i realitzar el pagament, si el ritme d’arribades és superior al de 
sortides del peatge es genera una cua. D’altra banda, el fet que en el pagament per 
internet no sigui necessari aturar-se fa que el ritme d’entrada i sortida del pagament 
sigui el mateix i per tant que per això no es generin cues. Un altre avantatge és la 
possibilitat d’aplicar una tarificació variable. Aquells peatge que són per l’ús d’una via 
amb una qualitat de servei mínima, estan subjectes a garantir aquesta qualitat d’oferta. 
Ja en l’actualitat els preus d’alguns peatges són en funció del dia o de l’horari. A partir 
dels històrics de circulació, aquella franja horària que habitualment té més densitat de 
vehicles té un preu d’ús més elevat. A través de l’ús d’una WLAN, la informació és en 
temps real, i en funció de la densitat de la infrastructura es pot gravar un peatge major o 
menor a l’usuari. D’aquesta manera es pot dissuadir a alguns usuaris del seu ús en el cas 
que la via estigui en els màxims de la seva capacitat. 
 
La precisió d’aquesta tecnologia en la localització dels vehicles juga un paper molt 
important en aquesta aplicació. Es tracta de fer pagar només a aquells conductors que 
estan utilitzant la via o circulant per l’àrea, aquells que estan pròxims però no passen per 
l’autopista no se’ls ha de realitzar cobraments. Els usuaris que circulen per vies 
paral·leles a vies de pagament corren el risc que se’ls comenci a cobrar el peatge abans 
d’incorporar-se a l’autopista subjecta a pagament. D’altra banda, la xarxa ha d’oferir un 
mínim de seguretat, ja que la informació tant del vehicle com la de l’usuari o propietari 
és privada, i la xarxa ha de garantir que no es produeixin infiltracions que puguin 
accedir a aquestes dades. Finalment, el servidor ha de tenir la suficient capacitat per a 
realitzar tots els cobraments –actualment, els servidors encarregats de la venta de bitllets 
d’avió o d’entrades de concerts es saturen amb certa facilitat–. Si el servei es col·lapse 
s’estarà produint un flux de vehicles que no hauran pagat per circular sense cap barrera 
física que els impedeixi circular i resulta un problema gestionar la solució. 
 
L’escenari d’ús d’aquesta aplicació es tan urbà com interurbà. Tanmateix, són 
normalment les vies interurbanes les que tenen peatges, tot i que en algunes ciutats 
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s’està imposant pagar per circular en horari diürn per algunes zones. A més les vies 
interurbanes són més fàcils de controlar: accessos o recorreguts, a causa de la seva 
linealitat. 
 
A part d’un centre de control del servei, per detectar errors en el funcionament, o 
mecanismes defectuosos, la gestió de l’aplicació és local. Segons els quilòmetres 
recorreguts, tenint en compte l’accés i la sortida, automàticament es procedeix a un 
cobrament a l’usuari. 
 
4-4.2 PANNELLS D’INFORMACIÓ VARIABLE 
 
En la xarxa viària ens trobem, cada cop més, amb pannells d’informació variable. El fet 
que es puguin canviar els missatges, per tant es pot informar als conductors de diferents 
aspectes del trànsit, i que siguin lluminosos, la qual cosa crida l’atenció als usuaris, fa 
que aquests siguin molt útils per a la circulació. Tanmateix, tenen un cost força elevat el 
que fa pensar a altres possibles solucions. 
 
Des del centre de control de la circulació, a més d’enviar els missatges als pannells 
també els pot enviar als vehicles. Així doncs, la informació apareixeria per la pantalla 
dels ordinadors de bord. A més a més, els pannells podrien estar connectats al centre 
també via Wireless, i no via cablejat terrestre com ho estan actualment. La actualització 
de la informació es produeix de forma contínua, d’aquesta manera els missatges són 
més reals i més creïbles pels usuaris. 
 
Un dels problemes d’utilitzar aquest canal de comunicació amb els conductors és la 
seva possible distracció per llegir els missatges. El fet d’estar pendent a una pantalla en 
l’interior de l’automòbil, pot suposar que l’usuari deixi de veure la via per uns instants i 
en pot ser causant d’accidents. A més a més, la implementació del servei es preveu de 
forma paulatina pel fet que la societat ha d’incorporar la tecnologia el que normalment 
no acostuma a ser un procés ràpid, per tant no es preveu una substitució d’aquests 
pannells, sinó més aviat que sigui un complement. 
 
Aquest cartells es troben tant en espais urbans com en espais interurbans, així doncs, la 
implementació d’aquest servei es produiria en ambdós ambients. Tot i que la gestió es 
produiria per separat, ja que els missatges i la informació que necessita l’usuari és en 
molts casos diferent. 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, aquesta aplicació necessita d’un centre de control. 
És cert que algunes situacions poden ser informades de forma automàtica –per exemple 
si els sensors detecten gel en la carretera, es pot fer aparèixer automàticament pels 
pannells o per les pantalles dels ordinadors de bord, el missatge corresponent–, però 
durant la majoria del dia no es produeixen grans quantitats de situacions anunciables, i 
els missatges són de seguretat viària, o recomanacions. 
 
4-5  COSTOS EXTERNS 
 
L’empresa o organisme que tingui la voluntat d’implementar aquesta tecnologia, ha de 
tenir en compte alguns costos indirectes. A part dels costos econòmics que suposa la 
pròpia implementació, és molt possible que n’apareguin d’altres que són de difícil 
quantificació monetària, però que també s’han de fer front. 
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4-5.1 ACCEPTACIÓ SOCIAL 
 
En l’aplicació d’aquesta tecnologia, l’acceptació social jugar un paper molt important. 
Les administracions han d’aconseguir que als ulls de la societat l’ús del Wireless en el 
control i gestió dels trànsit, no sigui vist com un instrument de control sobre els usuaris 
de la xarxa viària. 
 
Les empreses encarregades del producció i distribució dels aparells necessaris pels 
conductors per accedir al servei també s’encarregaran de fer publicitat per a que el 
producte resulti atractiu, sempre des del punt de vista de l’usuari. Les administracions, 
però, han de justificar els costos d’implementació mitjançant estudis de cost benefici, i 
hauran d’explicar totes les aplicacions que pretenen utilitzar. Això pot suposar posar-se 
en contra una massa social important, sobretot per les aplicacions destinades al control 
dels vehicles, on moltes poden ser vistes com un sobrecontrol. 
 
Com ja s’ha comentat abans, els estudis previs a les proves de l’ISA demostren un 
rebuig social força elevat. Les incorporacions de nous radars de control de velocitat 
també són rebuts pels conductors amb un cert rebuig. Els estudis sobre l’acceptació 
social de aquestes aplicacions amb la tecnologia social són força desfavorables, la qual 
cosa no fa pensar que l’ús de sistemes millorats, més eficaços i precisos siguin més ben 
acceptats. 
 
El problema de la implementació d’aquesta tecnologia es que necessita d’aquesta 
acceptació per a que pugui ser incorporada en els sistemes de control i gestió del trànsit 
per carretera. Aquesta no pot ser instal·lada com per exemple els pannells d’informació 
variable, o senyals de “stop and go” per al ramp metering, en les quals el conductor no 
l’afecta directament sinó que la intenció és modificar la circulació. El fet que els usuaris 
hagin d’incorporar-la als seus vehicles, ja que en cas contrari no poden accedir al servei 
però els centres de control i gestió tampoc podrien accedir a la informació del vehicle, 
fa que si es vol que aquesta tecnologia tingui una aplicació general en la circulació de la 
xarxa viària, se’ls hagi de convèncer. 
 
D’altra banda, també està clar que aquest projecte gaudirà de certa acceptació social. I 
els estudis també demostren que molts usuaris, un cop han circulat amb aquestes 
tecnologies controladores incorporades, es mostren favorables a elles, quan abans 
havien mostrat un rebuig. És per això, que el percentatge d’acceptació i rebuig, i el 
ritme d’acceptació dels conductors en contra, jugaran un paper primordial en la 
instal·lació d’aquesta tecnologia en la circulació. Ja que, si bé és cert que en algunes 
aplicacions no es pretén una substitució dels sistemes que s’utilitzen actualment, sinó 
que s’utilitzaria la WLAN com un complement i millora de l’actual, en altres 
aplicacions si que es procediria a una substitució parcial o total. Si la implementació no 
es produeix a un ritme prou elevat, l’ús i el manteniment dels dos sistemes pot ser massa 
costós, pels beneficis que se n’obtindrien. 
 
4-5.2 TEMPS D’IMPLENTACIÓ 
 
Com s’ha esmentat en el capítol anterior, el cost de mantenir dos sistemes –entenent 
com a dos sistemes les ITS actuals i la WLAM–, oferint en alguns aspectes els mateixos 
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serveis, pot ser molt elevat. El temps que es trigui en posar en ple rendiment el sistema 
un cop ja estigui instal·lat pot suposar un cost addicional. 
 
Aquest temps es veurà afectat per dues variables, ambdues influenciades pel punt 
anterior, l’acceptació social. D’una banda, el temps es veurà disminuït en la mesura que 
la demanda d’usuaris sigui gran, i per tant que aquests vulguin incorporar la tecnologia 
al seu vehicle. D’altra banda, les facilitats que les constructores de vehicles donin als 
compradors per incorporar-la, i el ritme de renovació de vehicles de la societat també 
reduiran aquest temps. 
 
En el primer aspecte juguen un paper molt important, com s’ha dit abans, les empreses 
constructores dels estàndards i ordinadors de bord i les administracions. Les primeres 
per interessos econòmics han de potenciar la venta dels productes, i estimular als 
conductors per a incorporar els aparells en els seus vehicles, fent que sigui atractiva pels 
potencials conductors i necessària a l’hora de realitzar trajectes per aquells que ja l’han 
adquirida, ja que poden convèncer a altres conductors. Les segones han de fer entendre 
a la societat les necessitats d’incorporar aquesta tecnologia a la circulació, en quant a les 
millores que pot aportar: seguretat en la xarxa viària, fluïdesa, facilitats d’incorporació a 
vies o a l’hora de buscar aparcament. D’una banda, amb el que sortirà guanyant el 
conductor, i de l’altra amb el que sortirà beneficiada l’administració que després recaurà 
en la pròpia societat. 
 
En el segon aspecte, és una barreja entre la societat i les constructores de vehicles les 
que determinaran la seva importància en la reducció del temps d’implementació. Les 
empreses automobilístiques poden decidir les facilitats que donen als compradors per 
incorporar més extres en la compra d’un vehicle – per exemple l’aire condicionat en un 
primer moment era un extra i ara tots els automòbils l’incorporen de sèrie–. Partint de la 
hipòtesis incorporessin de sèrie aquesta tecnologia, el temps d’implementació seria 
funció del temps que trigaria la societat en fer un canvi generacional de vehicle, segons 
el que la població decideixi aguantar un vehicle o canviar-lo per un de nou, aquest 
temps serà major o menor. 
 
Finalment, aquest temps no suposa només un cost pel fet de mantenir dues arquitectures 
de sistemes diferents per oferir un servei similar, sinó que per un funcionament efectiu 
de la tecnologia Wireless cal que la gran majoria de conductors incorporin el sistema en 
la seva rutina de circulació. Aplicacions com el comptatge de vehicle, o la desaparició 
de peatges físics, o la funció de radar de velocitat, necessiten que tots els vehicles que 
circulen per la carretera estiguin connectats a la xarxa. Ja que d’una banda poden crear 
una diferència entre vehicles –si no hi ha peatge com es fa pagar a un vehicle que no 
porta ordinador a bord, o si fa la funció de radar de velocitat com detecta al vehicle i el 
reconeix si no hi ha ordinador–, i de l’altra poden crear el mal funcionament 
d’aplicacions com la de comptatge, que només es tindrien en compte aquells vehicles 
que poden ser detectats, per tant aquells que hagin incorporat la tecnologia. 
 
4-5.3 SEGURETAT EN LA XARXA 
 
La seguretat en la xarxa pot suposar un sobrecost força important. Avui en dia ens 
trobem amb nombrosos “hackers” capaços d’entrar en les xarxes per cable de 
companyies, i treure’n informació. Les xarxes terrestres –per cable– són molt més 
segures que no pas les d’ones –les Wireless–, per la qual cosa s’estan desenvolupant una 
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gran quantitat de sistemes de protecció a causa de la seva vulnerabilitat, molts però són 
experimentals. 
 
Aquesta seguretat no és només necessària per a que no es produeixin interferències en el 
funcionament del sistema, sinó que hi ha molta informació que ha de quedar en la 
privacitat dels usuaris. Per a realitzar el pagament dels peatges, per a procedir a la 
identificació de vehicles per excés de velocitat o en el comptatge de vehicles, hi ha 
informació personal de cada conductor en els ordinadors: número de la targeta de crèdit 
o del compte bancari, número del carnet de conduir, tipus de vehicle, matricula. Tota 
aquesta informació ha d’estar protegida, des del punt de vista que no pot ser accessible 
ni modificada per persones que no siguin usuaris del vehicle. 
 
La possibilitat que “hackers” informàtics s’introdueixin en la xarxa es veu accentuada 
en escenaris urbans. El fet que amb les targetes corresponents, els ordinadors es puguin 
connectar a la xarxa, pot ser un problema en els nuclis urbans, que des de les seves 
cases, persones es puguin connectar a internet. En aquest cas el problema ja no és 
només que els usuaris d’aquests ordinadors puguin accedir a certa informació privada, 
sinó que en el cas que l’única cosa que facin sigui connectar-se, ocupen ample de banda 
destinat a conductors i poden disminuir l’eficiència del sistema, o fins i tot saturar-lo i 
inutilitzar-lo. 
 
Finalment, la xarxa també s’ha de protegir de virus informàtics. És cert que en fases 
inicials aquest no existiran, però com s’ha demostrat amb altres tecnologies al cap d’un 
temps que estiguin en ple funcionament, aquests apareixen –aquest ha estat el cas dels 
ordinadors, mòbils i altres terminals–. Això suposa augmentar les barreres d’accés a la 
xarxa i sobretot les connexions d’aquesta amb altres serveis, que són els possibles punts 
dèbils de la xarxa. 
 
4-5.4 COST D’ACCÉS 
 
L’ús d’aquesta tecnologia té un cost. Vehicles circulant que es connecten a internet 
mitjançant dispositius Wireless, i accedeixen a guies de carrers, horaris de gasolineres, 
reserves de restaurants, reserves de pàrkings, etc. Tot això té un cost. Quan des de casa 
s’accedeix a la xarxa es paga una quota, es paga el servei de connexió a internet. D’altra 
banda, tots els anunciants, tots els serveis paguen una quota per ésser visibles en les 
pàgines web, per anunciar-se. 
 
Una possibilitat és la de fer pagar als usuaris una taxa per accedir al servei. Fer pagar a 
aquells ordinadors que accedeixin a la xarxa una quota mensual per suplir aquest cost 
d’accés. Tanmateix aquesta possibilitat topa amb dos aspectes en contra. D’una banda, 
els navegadors de bord actuals utilitzen el servei de localització per GPS gratuïtament, o 
les RDS-TMC reben els missatges sobre l’estat de les carreteres sense pagar un cop 
tenen la targeta que els permet aquesta recepció. D’altra banda, com s’ha comentat en la 
part II, en l’actualitat hi ha certs espais que permeten la connexió lliure a internet per 
tothom i sense pagar: aeroports, cafeteries. Qualsevol persona amb un ordinador portàtil 
i amb un targeta d’accés pot accedir a la xarxa i revisar el correu, accedir a pàgines web, 
etc. Tenint en compte aquestes tendències es fa difícil pensar que fer pagar a l’usuari 
sigui factible. 
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Una altra possibilitat és fer pagar als anunciants o als serveis extres per ser accessibles 
des dels vehicles a través de la xarxa. Com ja succeeix en les pàgines web, l’usuari no 
paga per accedir, sinó que els anunciants paguen una quota en funció dels visitants que 
rep la pàgina i en conseqüència veuen la publicitat. Tanmateix cada cop ens trobem amb 
menys pannells d’anuncis en la xarxa viària per no distreure als conductors, i en aquest 
cas es podria aplicar el mateix criteri. 
 
4-6 AVALUACIÓ DE LES POTENCIALITATS DE LA TECNOLOGIA WLAN 
 
Tenint en compte l’estat de la tecnologia actual, i els ITS que ja estan en ús, cada 
potencialitat s’ha avaluat en funció del seu cost i el grau de substitució de la ja existent. 
També s’ha creat un categoria pel tipus d’escenari més eficient, i per la capacitat de 
gestionar la informació generada  
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Potencialitat Escenari 
d’aplicació

Gestió de la 
informació

Grau d’implementació per a ser eficient Grau de Substitució dels ITS existents Cost d’aplicació 

2 1 A
Punts de connexió on es puguin realitzar les 
consultes. Si la connexió és continua millor

No hi ha cap tecnologia aplicada al trànsit que 
ofereixi els seus serveis

Només necessita la infrastructura mínima per 
donar connexió no hi ha costos extres tipus 
sensors

5 1 B
Tots els vehicles han d’incorporar la 
tecnologia per a que puguin ser avisats que la 
plaça està reservada per un altre vehicle

Encara no hi ha cap ITS implementat amb 
aquesta funció

Necessita d’un centre coordinador, softwares 
que regulin les reserves, connexió amb la 
Guardia Urbana

4 1 B
Necessita que la cobertura sigui total, però no 
que la connexió es pugui realitzar en 
moviment

Aquesta aplicació és un complement a l’ús de 
la telefonia mòbil. La comunicació verbal 
sempre és més fàcil que via missatges/chat  

L’ordinador de bord ha d’estar connectat a 
parts del vehicle per saber-ne l’estat i 
software per avaluar

1 5 A
No li cal una connexió continua, amb el 
plànols actualitzats, la disposició de 
gasolineres i l’estat del dipòsit ja pot 
funcionar

En l’actualitat no hi ha cap tecnologia que 
ofereixi tots els serveis que pot oferir 
Wireless, a llarg termini substituirà a les que 
ofereixen alguns d’aquests serveis

Amb connexions puntuals per actualitzar les 
dades sobre la xarxa viària, el software 
adequat i el control de l’estat del dipòsit ja es 
pot realitzar aquesta aplicació

3 5 C
Cal que la cobertura sigui àmplia, sobretot per 
poder localitzar el vehicle en el territori. Les 
dades de la xarxa es poden actualitzar amb 
menor implementació

Tot i que la convivència entre ambdues 
tecnologies és possible, a llarg termini 
aquests desapareixeran per menor capacitats, 
aplicacions...

La localització ha de poder ser en tot el 
territori, i per tant en moviment. L’evolució 
dels estàndards ha de ser força avançada

5 5 C
La cobertura ha de ser total en el territori i 
connexió en moviment, per a que la 
informació arribi als vehicles en temps real. 
Sistemes de detecció d’incidències a ple 
rendiment

El procés és que a la llarga la substitució sigui 
total

Necessita la instal·lació de tots els dispositius, 
i que alguns evolucionin per oferir aquest 
servei

3 5 A
En aquest l’important és controlar el 
recorregut, la cobertura ha de ser extensa però 
no total. El seguiment augmentarà en la 
mateixa mesura que ho facin  les prestacions 
dels dispositius

Per la major precisió i seguiment, i pels altres 
serveis, la substitució acabarà sent total

En una primera fase d’implementació amb 
punts d’accés a la xarxa el sistema ja pot 
funcionar

5 1 C
En el cas del transport públic, és important 
una regularitat en el servei, per tant es 
necessita un control continu tant del vehicle 
com de les incidències en la via

En els transports per carretera no hi ha un 
servei d’aquestes característiques

Aquesta aplicació necessita de tecnologia més 
avançada de la actual, de sistemes de detecció 
d’incidències, de softwares per controlar la 
flota...

Connexió a la 
xarxa

3 1

Situació 
aparcament a 
destí

1 2

Assistència en 
carretera

4 4--5

Necessitat de 
repostatge

3--4 1

Navegador (re-
routing)

3 1--2

RDS-TMC 3 2

Control d’una 
flota empresa

2--3 5

Control d’una 
flota d’un 
operador de 
transports

2--3 4

5 4 C
A part d’un seguiment continu necessita la 
instal·lació amb altres nodes de transport i 
amb un centre de control que prengui algunes 
decisions

Alguns transports llançadora incorporen 
alguns sistemes per millorar el seu rendiment, 
aquests seran substituïts per les millors 
condicions, tot i que segurament es mantindrà 
la comunicació verbal

Els cost d’aquest servei és elevat per les 
necessitats que té per ser eficient

3 1 B
Per donar temps aproximats d’arribada de 
l’autobús n’hi ha prou amb un seguiment 
puntual i els softwares adequats amb 
coneixements de l’estat de les carreteres

En el transports per carretera no existeix 
aquest servei

No necessita de molts complements, però les 
millores en cobertura, o sistemes de control 
milloraran molt el seu rendiment

2 5 A
Amb connexions puntuals en la xarxa que 
detectin els vehicles i amb el posterior anàlisi 
des d’un centre l’aplicació pot ser eficient. 
Necessita que tots els vehicles la incorporin

Les dades que aporten els IP dels terminals 
són molt superiors als de la tecnologia actual

Pràcticament amb la inversió per la primera 
fase, el servei seria aplicable

Correspondència 
amb altres 
transports

1--2 5

Avís en parada 2 1

Estudis del 
comportament 
del trànsit

2 5
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Potencialitat Escenari 
d’aplicació

Gestió de la 
informació

Grau d’implementació per a ser eficient Grau de Substitució dels ITS existents Cost d’aplicació 

4 4 B
Es necessita una cobertura força àmplia 
sobretot en àmbits interurbans, i per detectar 
contradireccions o la dimensió de la congestió

Les tecnologies aplicades seran pràcticament 
substituïdes, excepte pel control visual

Necessita unes inversions superiors a la 
primera fase per a funcionar a ple rendiment

5 1 C
Necessita un implementació total del sistema. 
Ha de coordinar els vehicles afectats en el 
trajecte de l’automòbil d’emergència

Es tracta d’un complement als dispositius 
lluminosos i de soroll que s’utilitzen

El servei s’aplicaria quan la tecnologia 
estigués assentada.

4 5 B
Depèn de l’evolució dels estàndards per a que 
puguin oferir una connexió en moviment per 
determinar la velocitat

Les seves millors capacitats i control han de 
portar a una substitució total

Necessita tecnologia potent però no d’una 
coordinació amb altres vies

4 2 B
És important que la cobertura sigui extensa i 
precisa per a que l’ordinador sàpiga on és i a 
la velocitat a la que ha d’anar.

Poques ciutats incorporen aquesta tecnologia, 
i només en elles existiria una substitució

Els estàndards han d’estar en un estat força 
avançat de cobertura i precisió

3 2 B
Cal que les vies on s’utilitzi el sistema estigui 
en fase avançada, per a poder tenir en compte 
tots els vehicles implicats

Es tracta d’una millora de la tecnologia 
aplicada, molts dispositius romandran però 
actuaran de manera més eficient

Precisa de més elements que una fase inicial. 
Coordinació amb semàfors, softwares 
regularitzadors..

5 3 B
Per a que la informació sigui en temps real 
s’ha d’esperar a la segona fase

Es fa difícil pensar que es prescindirà del 
suport visual en la indicació de certs 
esdeveniments  pel què fa al trànsit

No necessita més inversions que les mínimes 
de la segona fase

1 5 B
Amb controls justos per saber els quilòmetres 
recorreguts per la via n’hi ha prou. Precisió 
elevada per no equivocar la localització del 
vehicle

L’eliminació de barreres en la circulació i 
doncs, l’augment de la fluïdesa fa pensar en 
l’eliminació dels Toll Plaza

Com a extra només precisa de software que 
cobri el peatge.

Detecció de 
vehicles

3 4--5

Vehicles 
d’emergència

2--3 4--5

Radars de 
velocitat

3Segons 
política 
sancio-
nadora

ISA –Intelligent 
Speed 
Adaptation-

3 1

Ramp metering 2 2--3

Pannells 
d’informació 
variable

3 4

Road Pricing 4 1

 
 

Taula 5: Avaluació de les potencialitats dels ITS 
Font: Elaboració pròpia 




