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Resum 
L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar una plataforma       
virtual en tres dimensions que permeti estudiar i provar         
models de gestió d'una ciutat sota el paradigma de les Smart           
Cities. 
Algunes de les coses que veurem en aquest treball són: 
● Semàfors que permeten una gestió intel·ligent del tràfic        

d'acord amb la situació de cada via. 
● Simulacions de situacions d'emergència on els semàfors       

es reconfiguren per permetre el pas de les ambulàncies. 
● Sensors que permeten captar informació d'aquest entorn       

virtual i serveixen per generar Big Data. 

Aquesta plataforma virtual proveïda d'una sèrie de       
components smart té com a finalitat la creació d'un entorn          
atractiu per a totes aquelles persones interessades en Smart         
Cities que vulguin desenvolupar i provar les seves pròpies         
aplicacions o models. 
 

1. Introducció 
Un dels temes tecnològics més comentats dels últims anys és          
l'adveniment de les Ciutats Intel·ligents, que permetran       
millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, mitjançant         
l'optimització de l'ús dels recursos de la urbs. 
 
No obstant això les limitacions de logística, de legislació, la          
dificultat d'instal·lació de components, etc; poden dificultar       
l'existència d'entorns de prova per a la implementació de         
noves solucions a l'entorn de les Smart Cities. 
 
En aquests moments el cicle de desenvolupament en aquest         
àmbit passa per esperar que el sector públic, majoritàriament         
per iniciativa dels diferents ajuntaments, instal·lin una base de         
sensors per a la recollida d'informació, per finalment        
començar a usar les dades generades. 
 
Mentrestant els estudiants i entusiastes d'aquesta proposta, no        
disposen de material per començar a treballar i solament         

alguna empresa guanyadora d'una licitació podria posar a        
prova un sistema de semàfors intel·ligents per exemple, o         
desenvolupar una solució de mineria de dades. 
 
Tenint en ment aquests inconvenients, hem pensat a usar         
algun dels motors de física i simulació virtual presents al          
mercat, per desenvolupar un entorn on fos possible de manera          
el més fàcil i intuïtiva possible, generar entorns de prova per           
a ciutats intel·ligents. 
 
Hem trobat una engine de codi obert i base en C++, usada per             
reconegudes institucions com per exemple la NASA*, i tenim         
previst començar amb la simulació de semàfors intel·ligents        
implementats en un grup de carrers de la ciutat de Vilanova i            
la Geltrú. 
 

2. El simulador de Smart Cities 
Hem decidit fer servir una de les eines de creació de           
videojocs més potent en l'actualitat i de codi lliure com a base            
pel nostre simulador. 
 
Amb la inclusió del 3D busquem donar un punt de vista més            
real a la simulació i a l'entorn en enfront de les simulacions            
purament matemàtiques i no visuals, permetent així als        
usuaris de la plataforma una millor comprensió del que està          
passant en la simulació. 
 
L'ús de tecnologies 3D també fa que aquesta plataforma         
serveixi com eina per didàctica per aprendre sobre el         
paradigma smart. 
 
Concretarem ens hem dedicat a desenvolupar un sistema de         
semàfors intel·ligents, incloent un mòdul d'alarmes per a        
ambulàncies i un sensor de captura de dades dels cotxes de la            
via amb capacitat d'emmagatzemar dades en un servidor        
MySQL o MariaDB. 
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3. Virtualitzant una ciutat 
L'objectiu d'aquest simulador és poder representar en entorn        
virtual diferents escenaris propis d'una ciutat, per així, poder         
posar en pràctica els nostres models "smart" de la manera          
més propera al que seria un entorn real. 
 
Un dels principals handicaps era desenvolupar un sistema que         
pogués simular el comportament dels vehicles a la ciutat. La          
idea és que cada vehicle que recorre la ciutat ho fa de forma             
independent a la resta, dos vehicles que van al mateix destí           
poden no seguir els mateixos carrers, a més volíem que fos           
prou dinàmic i aleatori per a poder generar dades interessants          
pel seu estudi. 

 
Fig. 1.  Múltiples opcions que pot prendre un vehicle 

 
Per aconseguir aquest propòsit hem creat dos sistemes, un         
encarregat de generar el tràfic i un altre encarregat de          
gestionar les rutes dels cotxes per la ciutat. 
 
El sistema de generació de tràfic ho fa tenint en compte           
diferents paràmetres que podem configurar per cada punt de         
la ciutat on generem els vehicles, com per exemple: tipus de           
vehicle que generem en aquell punt, durant quina franja de          
temps volem que es generi, de quina forma volem que es           
comportin i si volem que tinguin algun destí predeterminat. A          
més per a cada vehicle també podem configurar paràmetres         
propis d'aquest, com per exemple: velocitat mitjana,       
acceleració, pes, distància de seguretat amb la resta de         
vehicles. 
 
Tota aquesta informació que podem parametritzar en la        
generació del trànsit sempre té un component d'aleatorietat de         
manera que tots els paràmetres es poden configurar en un          
rang de valors per fer la simulació el més real possible. 
 
El sistema que gestiona el moviment dels cotxes per la ciutat           
es basa en la idea que cada cotxe té una ruta a seguir, un              
cotxe en el moment de la seva generació farà un circuit per la             
ciutat fins a arribar al seu destí. El cas és que dos cotxes amb              
el mateix destí poden no seguir rutes iguals. Per això hem           
dissenyat un sistema de “waypoints" que actuen com a punts          

de control, de manera que els vehicles es mouen d'uns          
waypoints a uns altres fins a arribar al seu destí. Cada           
waypoint encaminarà els vehicles que passin per ell de         
manera diferent d'acord a la seva configuració. 
.

 
Fig. 2.  Encaminant els vehicles per diferents rutes 

 
 

4. Gestió del tràfic “smart” 
La nostra proposta per al sistema de gestió de trànsit es basa            
en el control intel·ligent dels semàfors que gestionen el pas de           
vehicles en les diferents interseccions d’una via. 
 
Hem fet que la solució fos modular, per d'aquesta manera          
tractar cada funcionalitat per separat i també facilitar la         
adaptació del sistema al paradigma de “l’internet of things”,         
on cada element de l’entorn acostuma tenir una funció         
determinada. 
 
Per assolir aquests objectius, hem identificat les següents        
funcionalitats dins del context d’una intersecció: el semàfor        
capaç d'obrir i tancar el flux d'una via, un component dedicat           
a sincronitzar els diferents semàfors, el gestor dels temps         
d’obertura i responsable de realitzar els càlculs d'estat, el         
component que aglutina les dades d’ocupació de cada via i          
finalment els propis sensors de detecció del pas de vehicles. 
 
Podem observar que cada element pot ser representat, en un          
model real, com sensors i actuadors. 
 
L’actor principal del sistema intel·ligent proposat és       
l’intersecció. Si observem lo que passa en aquest entorn         
basant-se en la vista clàssica de dos vies creuades, veiem que           
el volum del trànsit de cada via es alimentat segons el nombre            
de sentits d’aquesta. Sent així, necessitarem de sensors        
capaços d’adaptar-se a aquesta situació i d’un element que         
aglutini la informació generada. 
 



 

 
 

Fig. 3. Intersecció de dos vies amb doble sentit 
 

Això o aconseguim amb els components del simulador        
RoadSectionSensing i Ambulance Sensor que actuen com       
sensors, i amb el component RoadTrafficState que aglutina        
l’informació de la via. 
 
Un cop sabem l’estat de cada via, necessitem que un          
dispositiu s’ocupa de calcular els temps d’obertura dels        
semàfors de la intersecció, basant-se en aquesta informació.        
Això ho aconseguim amb el dispositiu TrafficManager       
(Gestor de trànsit), que gestiona els temps passant-se en la          
prioritat carrer/avinguda. 
 
El Gestor de trànsit també es l’encarregat de permetre el pas           
de vehicles, però no envia un missatge a cada semàfor.          
L’encarregat de tenir emparellat els diferents senyals i que         
rep els missatges d’obertura es el component       
PairedTrafficLight. 
 
El sistema sencer en funcionament obeeix els següents        
diagrames de flux.  

 

 
 

Fig. 4. Diagrama de flux per la gestió intel·ligent del trànsit 
 
 

 
 

Fig. 5.  Diagrama de flux per el control del pas d’ambulàncies 
 

 

7. Conclusions 
El simulador de Smart Cities resultant d’aquest Projecte Final         
de Grau, es una aplicació amb molt potencial per a ser           
utilitzada com a eina d’investigació per el públic interessat en          
els semàfors intel·ligents i la generació simulada de dades         
amb sensors virtuals. 
 
Aquesta eina també serveix per a tractar altres temes         
relacionats amb les ciutats intel·ligents, ja que components        
com el de generació d’actors i el de definició de rutes, poden            
ser utilitzats per la invocació i moviment d’altres elements en          
l’escenari, com ara els vianants en un espai públic. 
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