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ANNEX A. EL MÈTODE DEL GRADIENT, EL DEL 
GRADIENT CONDICIONAL I EL DEL GRADIENT 
PROJECTAT

El mètode del gradient i les seves generalitzacions, com poden ésser el mètode del gradient 
condicional i el mètode del gradient projectat, són procediments que són pensats per a la 
cerca de la solució que optimitzi el programa plantejat. Com es pot deduir del seu nom, 
aquests procediments es basen en l’ús del gradient.

Se suposa l'existència d’un programa no lineali  sense cap tipus de restricció, és a dir, a tot 
l’espai pot haver-hi la solució desitjada. Per simplificar l’explicació es treballarà en tres 
dimensions, on el valor de la coordenada Z fa referència al valor funció objectiu que es vol 
optimitzar, mentre que tot el pla generat per les coordenades X i Y són les variables 
independents de les que depèn el valor Z. Per explicar de manera senzilla el concepte de 
com funcionen aquests procediments, s'utilitzarà una funció convexa, continua i 
diferènciable en tots els seus punts, un paraboloide el·líptic; es pot veure el seu resultat a la 
figura A.1a (en 3 dimensions) i a la figura A.1b amb corbes de nivell.

Figura A.1a: Un programa no lineal, paraboloide el·líptic en 3 dimensions. Imatge generada 
a Matlab. Font: Elaboració pròpia
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i Si el programa plantejat fos lineal el mètode del Simplex és l’adient a usar.



Figura A.1b: El mateix programa de la figura anterior però vist amb corbes de nivell. Imatge 
generada a Matlab. Font: Elaboració pròpia

Se suposa que es coneix un primer punt situat al pla X, Y, que no correspon al valor mínim 
de la funció objectiu z = F(x,y). Degut a les característiques d’aquesta funció, aquest punt és 

diferènciable i per tant es pot calcular el seu gradient, que es denota amb el símbol ∇F(x, y), 
el que ha de servir, en molts casos, com a direcció de descens. No cal oblidar que el 
gradient és la direcció per la que una funció varia el més ràpidament pel punt donat, és a dir, 
la de màxima pendent. A la figura A.2 es pot veure la direcció del gradient i una altra direcció 
que no és la del gradient.

Figura A.2: Es considera que s’ha trobat com a punt inicial l’estrella groga. La línia blava és 
la direcció del gradient i la línia vermella és una altra direcció que no interessa gaire. 

L’estrella verda és el punt desitjat, el que minimitza la funció objectiu Font: Elaboració pròpia.
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Hi ha procediments basats en el mètode del gradient que no consideren directament el 
gradient com a direcció de descens sinó que el modifiquen adientment per a poder accelerar 
la cerca de resultats. Alguns d’aquests mètodes són el mètode de Newton i modificacions, o 
el mètode de la direcció de descens escalada diagonalment.

Amb aquesta informació es pot plantejar la cerca del mínim de manera iterativa, utilitzant la 
direcció de descens trobada per anar apropant-se al valor desitjat. A l’equació A.1. es pot 
veure el procediment de cerca del nou punt, a on el superíndex l fa referència a la iteració 
l-èssima, la que es considera actual, mentre que el superíndex l+1 fa al valor que ha de tenir 
les coordenades a la següent iteració segons aquest procediment.

(Eq. A.1)

Com es pot veure, la cerca es fa de manera lineal, on existeix un paràmetre α, anomenat 
longitud de passa i que ha d’ésser major a zero, que és el valor que indica fins a quin punt 
s’ha d’utilitzar aquest gradient, per a generar un nou punt d’exploració. A la figura A.3 
(propera pàgina) es pot veure la importància d’aquest paramètric, ja que si no s’estima 
adientment es pot aconseguir un nou punt amb un valor major, en el cas que es vulgui 
realitzar la minimització d’una funció, que no pas del punt anterior. 

Hi ha diferents formes de cercar aquesta longitud de passa, des de les que són exactes i 
cerquen el punt de menor valor que hi ha a la recta del gradient (el que aconsegueix en la 
figura anterior passar del punt inicial al punt solució seguint la recta del gradient). 
Malauradament, moltes vegades utilitzar aquest plantejament pot suposar un increment 
considerable del cost computacional fent ineficient aquesta estratègia.

Altres formes de cercar el valor de la longitud de passa, menys eficients a priori i que 
requereixen més iteracions per arribar a la solució desitjada, són l’establiment de una passa 
constant; és a dir, independentment de la iteració, usar sempre el mateix valor o bé utilitzar 
una passa dependent de la iteració, considerant que és a les primeres iteracions on els 
canvis han d’ésser majors mentre que a les darreres el nou punt trobat ha de variar molt poc 
per fixar-se a la solució desitjada; aquest mètode també és conegut com el de les mitges 
successives, MSA (Method of Successive Averages) per les seves sigles en anglès.
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En aquest cas, la longitud de 
passa és massa petita, però 
s’apropa al punt objectiu. Des 
d e l n o u p u n t ( l ’ e s t r e l l a 
vermella) caldria tornar a 
avaluar el gradient (en aquest 
cas seria la mateixa línia blava 
i per a cercar un nou punt)

En aquest cas, la longitud de 
passa és l’adient, ja que pel 
cas del paraboloide el·líptic 
només cal una iteració per a 
trobar el mínim (o màxim) 
desitjat.

En aquest cas, la longitud de 
passa és molt gran, fent que el 
nou punt trobat tingui un valor 
de la funció objectiu superior al 
del punt inicial.

Figura A.3: La importància de la cerca de la longitud de passa adequada. Font: Elaboració 
pròpia.

En el cas de la passa constant i pel programa no lineal de l’exemple d’aquest apartat, es pot 
veure ràpidament que si aquesta longitud no correspon a la longitud que trobi el punt 
desitjat, l’algorisme es mourà entre dos punts no òptims degut a que la direcció del seu 
gradient és el mateix. Mentre que pel cas del MSA pot passar a que degut a que la passa 
cada cop és més petita, la solució es quedi molt lluny del punt desitjat.
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Els mètodes d’Armijo (1966) o la regla de Goldstein (...) representen un pas intermig entre la 
cerca exacta de la longitud de la passa i el determinar-ne el seu valor a priori. En ambdós 
casos, són mètodes que cerquen un valor desitjat del paràmetre λ avaluant diferents 
vegades la funció objectiu depenent de valor de la longitud de passa. Aquests mètodes són 
força útils en els problemes on el cost d'avaluar la funció objectiu és assumible varies 
vegades consecutives.

Els mateixos comentaris que s’han realitzat anteriorment sobre la no necessitat, encara que 
si esdevé situació desitjada, de treballar amb la longitud de passa adient sinó amb d’altres 
que siguin més fàcils d’obtenir, permeten resoldre el problema plantejat amb menys cost 
temporal però que requereixen major número d’iteracions del bucle principal; també es pot 
donar el cas de que, sigui pel motiu que sigui, estimar el gradient en un punt sigui complicat i 
es pugui optar per obtenir-ne una aproximació d’aquest. En qualsevol cas, aquest 
procediment implica, també, un increment del nombre d’iteracions necessàries.

A la figura A.2 s’ha dibuixat una línia vermella que no correspon al gradient però si és cert 
que si es recorre es pot arribar a d’altres punts on la funció objectiu té un valor menor que no 
pas el punt inicial. Utilitzar aquesta direcció no implica no poder trobar la solució desitjada 
sinó que requerirà major nombre d’iteracions per trobar-la.

A la figura A.4 es pot veure el cas de que en comptes d’usar, el primer cop, la direcció de 
descens que marca el gradient, sigui pel motiu que sigui, s’ha usat una altra direcció. En 
aquest cas es pot veure com trobant un punt intermig, es pot arribar a la solució desitjada.

Figura A.4: Cercar el punt desitjat però havent triat una primera direcció de descens no 
adient. Font: Elaboració pròpia.
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Cal dir que en la majoria dels casos, una excepció és l’exemple de la figura paraboloide 
el·líptica usada en aquest apartat, no és possible des del primer punt arribar a la solució 
desitjada només seguint la direcció de descens obtinguda pel gradient del punt conegut, 
havent de fer diverses iteracions com la mostrada en la figura 3.6, però triant com a direcció 
de descens el gradient.

Fins ara el mètode explicat permet trobar la solució a tot l’espai, malauradament pel cas 
d’estudi del present treball i com es reflecteix a les constriccions de l’equació 2.5, no tot 
l’espai dóna solucions factibles, de manera que cal cercar la millor solució dins l’espai on 
aquestes són possibles per les condicions de contorn. Cal afegir que els programes no 
lineals sense restriccions es poden entendre com un cas particular dels programes no lineals 
amb restriccions, on existeix una restricció que diu que tot el pla, espai o hiperespai de 
treball és apte per acollir la solució buscada.

En aquests casos, la línia de màxima pendent, el gradient, pot no ésser la direcció 
adequada, ja que pot ocórrer que seguint aquesta línia es trobi un punt amb una valor més 
elevat   que si s'hagués seguit una altra direcció de descens dins l’espai de les solucions 
factibles.

A la figura A.5. es pot veure el mateix cas que en la resta de figures, però limitant l’espai de 
solucions al polígon de color rosa. Tot i que es veu que el mínim del paraboloide el·líptic 
segueix essent l’estrella verda, degut a que que no tot pla (X,Y) compleix les restriccions de 
contorn, la solució desitjada és l’estrella blava.

 Figura A.5: Problema no lineal amb constriccions. Cal dir que en la figura triada per a 
l’explicació, la direcció de descens adient en un espai convex és el gradient. Font: 

Elaboració pròpia.
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Per a trobar la direcció de descens adient s’han plantejat diferents mètodes, que requereixen 
de resoldre un sotsproblema, ja sigui lineal, com fa l’algorisme de Frank and Wolfe, o 
quadràtic com és el mètode del gradient projectat, que consisteix en projectar el resultat dins 
l’espai de les solucions factibles. Ambdós mètodes tenen en el seu desenvolupament els 
valors del gradient en el punt actual.

Si la funció és diferènciable en tot el seu domini, ja sigui limitat per la mateixa forma de la 
funció com per a qualsevol de les contricions que limiten l’espai de les solucions factibles, es 
pot comprovar que es troba amb un punt estacionari si els valors de les seves derivades 
parcials són 0. En aquest cas, el gradient també és 0 i, per tant, i seguint l’equació 3.3, 
encara per a qualsevol valor d’lambda, el punt nou esdevindrà idèntic al punt de partida en la 
iteració k-èssima.

Per aprofundir en el tema dels mètodes de resolució dels programes no lineals s’aconsellà la 
lectura del llibre de Bertsekas (1999), sobre el que s’ha basat bona part del present apartat 
del treball.

A.1. Bibliografia de l’annex A

ARMIJO, L. Minimization of functions having Lipschits continous partial derivatives. Pacific 
Journal of Mathematics. Vol. 16(1), 1966, p. 1-3.

BERTSEKAS, D.P. Nonlinear Programming. Second Edition. Belmont (Estats Units 
d’Amèrica), Athena Scientific, 1999. ISBN: 1-886529-00-0
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ANNEX B. PROCEDIMENTS PER AL CÀLCUL DE LA 
LONGITUD DE PASSA ADIENT

El mètode del gradient es caracteritza per la necessitat de, a més de trobar la direcció de 
descens per a apropar-se, saber quina és la norma d’aquest vector que és útil per a trobar el 
valor que minimitzi la funció; dit en altres paraules, quina ha d’ésser la longitud de la direcció 
de descens que és útil pel procés iteratiu; un exemple de la importància de la bona sel·lecció 
d’aquest paràmetre es pot veure a la imatge A.3 de l’annex A. 

Agafant com a funció objectiu la que es mostra a l’equació B.1a (funció de mínims quadrats, 
la que usen Spiess (1990) i Noriega i Florian (2007)) i seguint la actualització de la matriu 
Origen-Destinació de l’equació B.1b, es pot arribar a la conclusió que la nova funció objectiu 
es pot formular amb l’equació B.1c. El valor ř és la direcció de descens calculada prèviament 
(vegeu el capítol 3 de la memòria)

(Eq. B.1a)

(Eq. B.1b)

(Eq. B.1c)

La segona component de l’equació B.1c també es pot expressar com es fa a l’equació B.2a, 
trobant la variació en els volums dels arcs respecte al valor de la longitud de passa; per 
trobar aquest darrer valor cal descomposar-ho en la variació del flux de les parelles OD 
respecte a la longitud de passa (equació B.2b) multiplicat per la variació del volum dels arcs 
en funció del flux de les parelles O/D, és a dir, del Jacobià J. El resultat de la variació de l’arc 
respecte la longitud de passa es mostra a l’equació B.2c

(Eq. B.2a)

(Eq. B.2b)

(Eq. B.2c)
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El valor de la funció objectiu de la matriu actualitzada es pot resoldre suposant que l’equació 
B.2a es varia respecte a la longitud de passa; és a dir, derivant aquesta, igualant-la a zero i 
assegurant-se que la segona derivada usant el valor trobat sigui positiva (condició de mínim 
per a les funcions d’una única incògnita). El valor de la derivada en funció de la longitud de 
passa és el mostrat a l’equació B.3

(Eq. B.3)

Operant l’equació anterior i igualant-la a zero es pot deixar preparada pel següent pas, 
l’obtenció del valor alpha (longitud de passa) adient per a realitzar l’exploració lineal 
(equacions B.4a i B.4b). També s’aprofita a l’equació B.4c per demostrar que el valor 
obtingut és un mínim, ja que el valor de la segona derivada és sempre positiu per a 
qualsevol alpha ja que aquesta no depèn d’aquest valor.

(Eq. B.4a)

(Eq. B.4b)

(Eq. B.4c)

De forma semblant es pot plantejar per a les altres funcions objectiu plantejades en el 
present treball de fi de màster. La funció objectiu anomenada “mínims quadrats relatius” i 
que es present a l’equació B.5a, permet calcular-ne la seva longitud de passa adient seguint 
el mateix procediment que s’ha explicat per a la funció de mínims quadrats. El resultat es 
mostra a l’equació B.5b. De la mateixa manera, a l’equació B.5c es pot comprovar que, 
degut a que els valors observats són positius, la segona derivada també esdevindrà positiva.

(Eq. B.5a)
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(Eq. B.5b)

(Eq. B.5c)

Per a la funció de màxima entropia (equació B.6a) també podria plantejar un procediment 
idèntic per a trobar quin és el valor de la longitud de passa òptima en el seu procediment 
d’exploració lineal cap a una nova matriu O/D per a convergir en la solució desitjada. Com 
es pot veure, a diferència de les altres dues equacions, en aquesta funció aïllar el terme α no 
és factible, requerint altres mètodes per a trobar l’arrel de la derivada, és a dir, el valor 
d’alpha que fa que la primera derivada sigui nul·la. En aquesta funció, i com es pot veure a 
l’equació B.6c, no hi ha seguretat que la segona derivada sigui positiva, de manera que 
caldrà garantir que el valor trobat acompleixi la condició de mínim

(Eq. B.6a)

(Eq. B.6b)

(Eq. B.6c)

El problema de que no es pugui garantir que la segona derivada sigui estrictament positiva 
en tot el seu domini es deu a que, tot i que es limiti el valor d’alpha per evitar que qualsevol 
nou valor de flux de les parelles O/D no sigui negatiu, no s’ha limitat per evitar que el valor 
estimat pels arcs pugui ésser només positiu. Per aquest motiu, cal assegurar-se que el valor 
trobat acompleixi la condició de mínim.

La funció objectiu mixta (equació B.7a) parteix del mateix problema que la funció de màxima 
entropia de dificultat d’aïllar la variable dependent (alpha) de la funció, per aconseguir trobar 
l’arrel de la seva derivada (equació B.7b). Cal dir que, com a principal diferència respecte les 
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equacions anteriors, si es limita adientment el valor d’alpha per evitar que els fluxos de les 
parelles O/D siguin negatius, la segona derivada és estrictament positiva (equació B.7c) i, 
per tant, el valor trobat garanteix un mínim de la funció objectiu amb la direcció de descens 
usada.

(Eq. B.7a)

(Eq. B.7b)

(Eq. B.7c)

B.1. El mètode de la posició falsa (Regula - Falsi)

Com s’ha pogut observar, les funcions de mínims quadrats i de mínims quadrats relatius 
permeten el càlcul de la longitud de passa directament, mitjançant una fórmula; en canvi, 
degut a la dificultat d’aïllar el terme α a les funcions de màxima entropia i mixta, cal usar 
altres mètodes per tal de trobar l’arrel de les funcions no lineals B.6b i B.7b respectivament. 

Dels mètodes més coneguts per a trobar arrels en equacions no lineals d’una única variant 
(mètode de la bisectriu, mètode de Newton, mètode de la secant i mètode de Regula-Falsi), 
es decideix utilitzar en aquest treball el mètode de Regula-Falsi ja que aquest aprofita 
propietats dels mètode de la bisectriu i de la secant. Aquest mètode no necessita cap 
derivada (com passa al mètode de Newton) i convergeix més ràpidament que no pas el 
mètode de la bisectriu, malgrat que ho fa més lentament que no pas els mètodes de Newton 
i de la secant; també cal dir que, a diferència d’aquest dos darrers, el mètode de 
Regula-Falsi sempre convergeix (propietat del mètode de la bisectriu, per a funcions 
continues).

Aquest mètode parteix de la premissa bàsica de que necessita sempre dos antiimatges amb 
les seves respectives imatges {(x1, f(x1)), (x2, f(x2))}, de manera que es compleixi que una de 
les imatges sigui estrictament positiva i l’altre negativa, és a dir, que f(x1) · f(x2) < 0; aquesta 
condició també és necessària al mètode de la bisectriu i que, pel teorema de Bolzano, 
garanteix en les funcions continues l'existència d’una arrel com a mínim.
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Un cop es té aquesta parella de punts es procedeix a unir-los mitjançant la seva recta, 
buscant quina és l’antiimatge d’aquesta recta si la imatge és 0. Aquest valor és pot calcular 
fàcilment usant l’equació de la recta i igualant-la al valor nul (equacions B.8a a B.8d)

(Eq. B.8a)

(Eq. B.8b)

(Eq. B.8c)

(Eq. B.8d)

La nova antiimatge (x3) tindrà una imatge a la funció que es desitja trobar l’arrel f(x3); el 
següent pas és, mantenint el principi de que cal dos punt identificats a la funció fent que un 
tingui la imatge positiva i l’altre la imatge negativa, actualitzar la parella de punts sobre la 
funció. 

En aquest moment es procedeix també a conèixer si el nou punt trobat compleix els requisits 
de convergència, és a dir, que la seva imatge sigui molt propera a l’arrel, per exemple. En 
cas de que així sigui, l’algorisme ja dóna per trobada l’arrel, en cas contrari cal trobar un nou 
punt. A la figura B.1 es pot veure el procés iteratiu explicar en aquest apartat.

Figura B.1: Explicació gràfica del mètode de Regula-Falsi. Font: Wikipedia
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B.1.1. Pseudocodi del mètode de Regula-Falsi

B.2. Bibliografia de l’annex B

NORIEGA, Y., FLORIAN M., Some Enhancements of the Gradient Method for OD Matrix 
Adjustment. CIRRELT Université de Montreal. Working Paper CIRRELT-2009-04. 2009

SPIESS, H. A Gradient Approach for the O/D Matrix Adjustment Problem. Centre de 
Reserche sur les Transports, Université de Montreal. 693, 1990.

W I K I P E D I A , M è t o d e d e l a p o s i c i ó f a l s a . B a r c e l o n a , 2 0 1 2  

[http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tode_de_la_falsa_posici%C3%B3], 18 de novembre 

de 2012

• INICIALITZACIÓ: Introduir punt 1 (x1, y1) i punt 2 (x2, y2). Introduir la funció f a trobar 
l’arrel. Iteració l = 1

• Determinar nou punt Cx3, y3):

• x3 = x1 - ya1* (x2 - x1) / (y2 - y1)

• y3 = f(x3)

• Actualitzar punts:

• Si y1 * y3 < 0:

• x2 = x3

• y2 = y3

• Si y2 * y3 < 0:

• x1 = x2

• y1 = y2

• Actualitzar iteració l: l = l +1

• Si y3 < valor de tolerància (paràmetre 1) o abs (y1-y2) < valor de tolerància (paràmetre 2)  
o l > maxim iteracions, acabar algoritme; en cas contrari tornar a determinar nou punt
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ANNEX C. MANUAL D’USUARI DEL SOFTWARE 
IMPLEMENTAT EN EL TREBALL DE FI DE MÀSTER

La realització del present Treball de Fi de Màster ha suposat la implementació de l’algorisme 
d’estimació de matrius estàtiques O/D a partir d’aforaments de Lundgren i Peterson (2008) 
amb una sèrie de modificacions per tal d’intentar aprofitar encara més el potencial d’aquest. 
El present annex és un petit manual per guiar a possibles usuaris en el seu ús.

Cal dir que el present software s’ha desenvolupat en C++ i, per tant, cal tenir formació prèvia 
en aquest llenguatge per entendre alguns dels procediments que cal realitzar per a poder 
usar el programa adequadament.

El programa és pensat per a poder realitzar l’estimació de les matrius O/D i, a més a més, 
usar l’algorisme de resolució del problema d’assignació del trànsit desenvolupat pel 
CENIT-UPC d’acord amb el procediment de Codina et al. (2012). Degut a que el programa 
implementat en aquest treball de fi de màster és una ampliació del programa d’assignació 
del trànsit del CENIT-UPC, el format de les dades, la lectura d’aquestes o moltes de les 
impressions en pantalla segueixen l’esquema que els seus programadors van decidir que 
havia de tenir el programa del TAPii.

El present document s’estructura en una primera part on s’explica quin ha d’ésser el format 
d’entrada de les dades de la xarxa i de la matriu O/D llavor (target o seed). Seguidament, un 
segon apartat de com s’han d’introduir aquestes dades al programa. En un tercer apartat 
s’explicarà la consola principal del mateix (el main) i el funcionament de cada funció que es 
pot usar. En el quart apartat fa referència a les dades que s’imprimeixen en pantalla per al 
darrer apartat explicar com s’exporten les dades a fitxers amb extensió .txt i la seva 
interpretació. Per facilitar la comprensió sobre s’ús del programa, s’usa la xarxa anomenada 
TEST 5 com a xarxa model. Es recomana fer tots els passos segons l’ordre descrit en 
aquest document.

C.1. Abans de començar. Format de les dades a introduir

El software implementat requereix de quatre fonts d’informació inicials, la topologia de la 
xarxa (definició dels nodes i dels arcs de la xarxa), una matriu O/D llavor o inicial, la definició 
de les penalitzacions als girs i la definició dels arcs prioritaris (tot i que en el present 
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ii  En cap  cas s’ha d’entendre aquest comentari en sentit de responsabilitzar als membres de l’equip de 
programació del programa de resolució del TAP de possibles ineficiències sinó tot el contrari,  vol expressar un 
reconeixement  a aquest  equip, ja que sense ells segurament aquest treball no hagués pogut ésser gaire 
ambiciós.



document no són necessaris). Totes les informacions han d’ésser presentades en el mateix 
format que requereix el software comercial EMME de INRO.

Aquestes dades han d’ésser fitxers diferents amb extensió .txt, el nom d’aquests pot ésser 
qualsevol, tot i que es recomana que el primer faci referència a que és la definició de la 
xarxa, el segon faci referència a que és la matriu O/D inicial i que el tercer indiqui que fa 
referència als girs de la xarxa; aquesta darrera observació no és obligatòria sinó que és una 
recomanació per evitar possibles equivocacions que poden afectar al funcionament posterior 
del software.

C.1.1. Fitxer de definició de la topologia de la xarxa

El primer fitxer que es descriurà en el present manual ha de contenir la informació dels 
nodes i dels arcs que formen la xarxa. L’estructura d’aquest fitxer és:

1. Definició del nodes de la xarxa, siguin o no siguin centroides

2. Definició dels arcs dirigits i amb pesos de la xarxa, siguin o no siguin 
connectors.

A la imatge C.1 es pot veure la definició de la xarxa TEST 5, el primer bloc fa referència als 
nodes, i el segon bloc, separat de l’anterior per una línia blanca, defineix els arcs de la 
xarxa. A més, el primer bloc conté la capçalera del fitxer. A la figura C.2. es pot veure la 
representació gràfica de la xarxa exemple.

Figura C.1: Imatge de la definició de la xarxa TEST 5. Font: CENIT-UPC
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Figura C.2: Representació de la xarxa TEST 5, la posició dels nodes no correspon amb les 
coordenades definides ael fitxer de definició, és una representació esquemàtica de la xarxa. 

Font: CENIT-UPC

RECORDI: La separació entre columnes és una tabulació, si no s’indica el contrari 
(columnes 1 i 2 de la definició dels nodes).

C.1.1a Capçalera del fitxer de definició de la xarxa

La capçalera del fitxer de definició de la xarxa no es llegida pel software, per aquest motiu 
només té interès informatiu per a l’usuari ja que es pot definir en aquesta la data de la 
creació de la informació o de la recollida de les dades, el nom del projecte i el nom de la 
instància. Qualsevol línia de la capçalera ha de començar amb la lletra c (de comment - 
comentari) i un espaiiii.

C.1.1b. Definició del nodes de la xarxa

La definició dels nodes és a continuació de la capçalera del fitxer, sense cap línia en blanciv, 
i començant per la línia t nodes init; aquesta línia no es llegida pel software però és 
necessària al programa comercial EMME. Cal afegir que els centroides també són nodes i, 
per tant, la seva definició es realitza en aquesta secció de l’apartat del fitxer de definició de 
la topologia de la xarxa. A la figura C.3 es pot veure l’ampliació de la figura C.1 que fa 
referència a la definició dels nodes.
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iii Ha de tenir aquest format per garantir la compatibilitat amb el possible ús de la mateixa informació al software 
comercial EMME

iv El software considera que fins a la primera línia en blanc es llegeixen els nodes i que una segona línia en blanc 
és la finalització del fitxer de definició de la xarxa. Si hagués una línia en blanc entre la capçalera i la definició 
dels nodes, el programa llegiria els nodes com a arcs donant quedant-se bloquejat



Figura C.3: Imatge de la definició dels nodes de la xarxa TEST 5. Font: CENIT-UPC

A la figura anterior es pot veure com la definició dels nodes és formada per 9 columnes; 
cadascuna d’aquestes columnes defineix els següents paràmetres de cada node de la 
xarxa, sigui o no sigui centroide. Les taules C.1a i C.C.1b ajuden a explicar la informació que 
ha de contenir cadascuna de les columnes.

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9

a * 1 2.76269 3.60252 0 0 0 0001

Taula C.1a: Definició del primer node separat per columnes. Font: Elaboració pròpia

Col. Paraula clau Tipus Contingut Descripció

1 a, d o m Actualització del codi (Add, Delete, Modify)

2 string * o res Indicador de centroide (*=centroide,  res=node 

normal)

3 i= (inode=) integer des d’1 fins a 999999 Número de node que es defineix

4 xi= real Coordenada X del node que es defineix

5 yi= real Coordenada Y del node que es defineix

6 ui1= real Informació sobre el node definida per l’usuari 

(opcional). Per definició (0)

7 ui2= real Informació sobre el node definida per l’usuari 

(opcional). Per definició (0)

8 ui3= real Informació sobre el node definida per l’usuari 

(opcional). Per definició (0)

9 lab= 

(lbi=, labi=)

string més de 4 caràcters Etiqueta del node (opcional). Per definició 

(‘0000’)

Taula C.1b: Taula de definició de cada columna dels nodes. Font: Manual d’usuari d’EMME
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En el cas del programa implementat en el present treball de fi de màster, la primera columna 
de la definició dels nodes de la xarxa sempre ha de tenir escrita la lletra a, d’add (afegir); si 
s’usa qualsevol altra lletra, el software no reconeixerà la definició del node i, per tant, no la 
tindrà en compte, el node no s’enregistrarà.

La segona columna, que no va separada per cap tabulació, fa referència a si el node definit 
és un centroide o no; en el cas que així sigui, la columna 1 i 2 juntes han de tenir escrit el 
codi a*, en cas contrari només cal posar a. En el cas del primer node definit (taula C.1a) es 
pot veure que aquest és un centroide de la xarxa, podent ésser origen, destinació o ambdós.

La tercera columna fa referència al número que té el node definit, aquest pot ésser qualsevol 
entre 1 i 999.999. Aquesta numeració servirà per definir en el bloc posterior cada arc i el seu 
sentit i, en el cas dels centroides, els fluxos entre cada parella O/D. En l’exemple de la figura 
C.1a el número triat és l’1.

Les columnes quatre i cinc defineixen la ubicació sobre el pla del node; s’aconsella que a les 
xarxes reals aquestes dades estiguin en coordenades UTM [m] ó parcialment en UTMv. És 
important tenir aquestes coordenades ben definides ja que, en cas que al bloc de definició 
dels arcs, la columna que fa referència a la longitud dels mateixos contingui un 0 (longitud 
nul·la), s’activa l’algorisme de definició de la distància de l’arc a partir de la distància 
euclidiana entre el node origen i el node destinació; si les coordenades d’aquests no han 
estat ben definides, pot donar problemes pel càlcul del temps en règim lliure de circulació i, 
posteriorment, per l’assignació del trànsit. Aquestes coordenades han d’ésser expressades 
en mil·límetres [mm], metres [m] o quilòmetres [km]. A l’exemple de la taula C.1a els valors 
són 2.76269 i 3.60252 per a les coordenades X i Y respectivament.

Les columnes sis, set i vuit són opcionals i serveixen per introduir codis propis a definir per 
l’usuari si vol; per exemple, pel cas dels centroides, es podria definir un per a la població, un 
altre per nombre de locals amb activitats econòmiques i un per la quantitat d’equipaments 
públics o places d’aparcaments. A l’exemple de la taula C.1a no hi ha cap valor definit.

La darrera columna, també opcional, permet la possibilitat d’afegir una etiqueta o sobrenom 
al node, de manera que es pugui reconèixer pel seu nom popular, el nom de la cruïlla o fer 
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v  Les coordenades UTM són expressades en metres. Pel cas de Barcelona, tota la ciutat  és dins de les 
coordenades X (també coneguda com a eastern) = 4XX.XXX,XXX i les coordenades Y (també conegudes com a 
northern) = 4.5YY.YYY,YYY; en aquest cas, per estalviar memòria es pot prescindir del primer 4 (centenes de 
milers) a la coordenada X i del primer 45 (centenes de milers) de tots els nodes. Aquesta tàctica és usada, per 
exemple, al plànol del web oficial de l’Ajuntament de Barcelona; les coordenades que dóna són referides a 
l’el·lipsoide ED-50 en el moment de realitzar aquest document.  Evidentment les coordenades han d’ésser en el 
mateix sistema de referència i en el mateix fus



una referència a una codificació anterior, per exemple. A la taula C.1a, l’etiqueta donada és 
0001.

Les columnes sis, set, vuit i nou només tenen interès per a l’usuari, el programa usat en el 
present treball de fi de màster no les llegeix ni emmagatzema la seva informació. Tot i això, 
per garantir la compatibilitat amb el programa comercial EMME, es considera adient 
mantenir-les en els fitxers que s’usen per treballar amb el programa implementat.

A excepció de les columnes 1 i 2, la resta han d’anar separades per una tabulació, per 
indicar al software l'existència d’un salt de columna. Les columnes 1 i 2 no han d’ésser 
separades per cap tabulació ni espai en blanc, ja que sinó el programa donarà error.

Cada node que es defineixi ha de tenir la seva pròpia línia amb les 9 columnes definides, 
incloent les opcionals que en cas de no voler-les usar, introduir el valor per definició. En 
l’exemple de la figura C.1., s’introdueixen 9 nodes, dels que els 4 primers, numerats de l’1 al 
4 són centroides, mentre que del 5 al 9 són nodes normals. Per acabar la definició del primer 
bloc, el dels nodes, cal afegir una línia en blanc entre aquest i el bloc de definició dels arcs.

RECORDI: La columna 1 només admet la lletra a per definir el node

RECORDI: Les columnes 4 i 5 han d'ésser consistents i ésser expressades en mil·límetres 
[mm], metres [m] o quilòmetres [km]. 

RECORDI: En acabar la definició dels nodes cal que hi hagi una línia en blanc entre aquest 
bloc i el de definició dels arcs

C.1.1c. Definició dels arcs de la xarxa

La definició dels arcs de la xarxa ha de començar amb la línia t link init; en el cas de 
l’exemple de la figura C.1, va acompanyat d’informació d’ajuda entre parèntesi. De la 
mateixa manera que amb l’inici de la definició dels nodes de la xarxa, aquesta línia no és 
llegida pel programa ja que considera aquesta línia com un comentari. A la figura C.3 es pot 
veure la captura d’imatge de la definició dels arcs de la xarxa TEST 5.

Figura C.3: Imatge de la definició dels arcs de la xarxa TEST 5. Font: CENIT-UPC
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La definició de cada arc és formada per 11 columnes. A la taula C.2a es separa la informació 
continguda en l’anterior figura per al primer arc definit, mentre que a la taula C.2b es defineix 
la informació que cada columna ha de tenir i quin és el format requerit.

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11

a 1 5 10 c 1 1.0 1 0 1500 0

Taula C.2a: Definició del primer arc separat per columnes. Font: Elaboració pròpia

Col. Paraula clau Tipus Contingut Descripció

1 a, d o m

a=, d= o m=

Actualització del codi (Add, Delete, Modify). 

Si va acompanyat del signe = vol dir que l’arc 

és bi-direccional (només a EMME)

2 i= (inode=) integer des d’1 fins a 999999 Indicador del node origen de l’arc

3 j= (jnode=) integer des d’1 fins a 999999 Indicador del node destinació de l’arc

4 len= (length=) real des de 0.0 a 999.99 Longitud de l’arc (valor positiu)

5 mod= (mode=, 

modes=)

string 1-30 carcaters Llista de modes permesos a l’arc (només a 

EMME)

6 typ= (type=) integer des d’1 fins a 999 Tipus d’arc (només a EMME)

7 lan= (lanes=) real des de 0.0 a 9.9 Número de carrils a l’arc. Per definició 0

8 vdf= integer Número de la funció volum-retard de l’arc 

(només a EMME)

9 ul1= real Informació sobre el node definida per l’usuari. 

Pel programa del TFM conté la informació 

referent a l’aforament de l’arc si el té

10 ul2= real Informació sobre el node definida per l’usuari. 

Pel programa del TFM conté la informació 

referent a capacitat per carril i hora de l’arc

11 ul3= real Informació sobre el node definida per l’usuari. 

Pel programa del TFM conté la informarció 

referent a la velocitat lliure, en [km/h]

Taula C.2b: Taula de definició de cada columna dels arcs. Font: Manual d’usuari d’EMME i 
elaboració pròpia
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De la mateixa manera que a la definició dels nodes, la primera columna només admet, per al 
software empleat al present treball de fi de màster, la lletra a. No és habilitada l’opció 
bidireccional que permet EMME, de manera que si es vol dir que un arc té ambdós sentits, 
cal definir dos arcs unidireccionals.

La columna 2 indica el número del node, segons la numeració donada a la columna 3 de la 
definició dels nodes, de l’origen de l’arc; de la mateixa manera, la columna 3 de la definició 
de l’arc fa referència al node destinació del mateix. Els nodes origen i/o destinació de l’arc 
en definició poden ésser centroides també. A la taula C.2a el node origen és un centroide, el 
node número 1, mentre que el destinació de l’arc en definició és un node normal, el número 
5.

La columna 4 fa referència a la longitud de l’arc, en cas de que s’indiqui que aquesta és 0 
unitats, el programa executa una sotsrutina per calcular la distància euclidiana entre el node 
origen i el node destinació. Tots els arcs han d’ésser definits amb la mateixa unitat de 
longitud; el programa implementat per al present treball de fi de màster només pot ésser 
metres [m] o quilòmetres [km]. A l’exemple de la taula C.2a la longitud de l’arc és de 10 
unitats de distància.

Les columnes 5 i 6 no s’usen en el software implementat però poden són d’utilitat si s’usen 
en el programa EMME. La primera fa referència a quins modes de transports poden usar 
l’arc en definició, útil per a limitar els arcs a vehicles pesats o mercaderies perilloses per 
exemple; la segona fa referència al tipus de via segons la guia facilitada per INRO, 
l’empresa que desenvolupa i comercialitza EMME.

La columna 7 indica el nombre de carrils que disposa l’arc en definició. En l’exemple de la 
taula C.2a només hi ha un únic carril en aquest arc, de manera que el node 1 s’uneix al node 
5 en aquest sentit només per un únic carril.

La columna 8 inclou la referència a la funció de volum-retard característica de l’arc en 
definició. Tot i que a EMME es pot triar entre diferents funcions, la implementació realitzada 
al programari desenvolupat pel CENIT només admet la funció de l’equació C.1, de manera 
que aquesta columna no conté informació rellevant pel programavi; les unitats del cost són 
minuts.

(Eq. C.1)
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vi Com a millora important a fer, es podria plantejar donar-li ús a aquesta columna de manera que cada arc po-
guès tenir una funció volum-retard més adequada a la realitat observada.



La columna 9 és usada per indicar el número de vehicles aforats a la xarxa de la realitat, si 
el valor indicat és 0 vol dir que l’arc no té estació d’aforament i, per tant, no hi ha dada, 
mentre que si el valor és diferent, aquesta informació serà usada per a l’estimació de la 
matriu O/D a partir d’aforaments. En l’exemple de la taula C.2a, l’arc no té aforament i per 
això el valor donat és 0

La columna 10 és obligatòria a tots els arcs i fa referència a la capacitat per carril i hora de 
l’arc [veh/h i carril]. En l’exemple de la taula C.2a el valor és de 1.500 veh/h i carril, degut a 
que aquest arc només té un únic carril la capacitat total de l’arc és de 1.500 veh/h.

La columna 11 conté la informació referent a la velocitat lliure, per determinar el temps en 
circulació lliure de l’arc. Aquesta informació ha d’anar en quilòmetres per hora. En cas de 
que aquesta columna tingui un 0, el programa considerarà que la velocitat lliure és la 
velocitat tipus indicada per a la xarxa (la definició d’aquesta es fa a la consola del programa)

A l’exemple C.1. només es defineixen 12 arcs, cada arc té la seva pròpia línia amb les 11 
columnes explicades anteriorment. Per indicar al programa que hi ha un salt de columna cal 
introduir una tabulació.

Per acabar la definició de la topologia de la xarxa cal afegir una darrera línia en blanc 
posterior al darrer arc definit, d’aquesta manera el programa entén que ja no hi ha cap més 
arc i, per tant finalitza la recol·lecció de les dades dels nodes i dels arcs.

Per més informació sobre com ha d’introduir-se la informació al programa comercial EMME, 
cal usar la guia del mòdul 2.11 del manual d’aquest programa comercial de l’empresa INRO

RECORDI: La columna 1 només admet la lletra a per definir el node.

RECORDI: La columna 4 ha d'ésser ésser expressades en metres [m] o quilòmetres [km].

C.1.2. Fitxer de definició de les penalitzacions als gir

El segon fitxer que cal definir per a poder treballar amb el programa implementat en el treball 
de fi de màster, cal definir, si hi ha, penalitzacions per a realitzar qualsevol dels girs a la 
xarxa; fins i tot, poder-ne restringir algunes. Per més informació consulteu el manual del 
mòdul 2.31 del programa EMME.

De la mateixa manera que ael fitxer de definició de la topologia de la xarxa, eel fitxer de 
definició de les penalitzacions als girs té unes primeres línies de capçalera, que comencen 
amb la lletra c i un espai, que serveixen com a comentaris per a que l’usuari pugui identificar 
adientment a quina xarxa fa referència el present fitxer.
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Només cal fer referència als girs que o no són permesos o tenen una penalització, la resta 
es poden evitar per estalviar memòria. A la figura C.4 es pot veure com a la xarxa TEST 5vii 
no hi ha cap gir prohibit o amb penalització, de manera que no cal tenir introduida cap dada.

Figura C.4: Definició dels girs no permesos i les penalitzacions dels permesos a la xarxa de 
SIOUX FALLS, també serveix a la xarxa TEST 5. Font: CENIT-UPC.

En cas de l'existència de gir amb penalitzacions o que no són permesos, eel fitxer ha de 
contenir, a més a més de la capçalera, la definició de les penalitzacions corresponents. A la 
figura C.5 es pot veure l’exemple de penalitzacions de la xarxa Terrassa.

Figura C.5: Definició dels girs no permesos i les penalitzacions dels permesos a la xarxa de 
TERRASSA. Font: CENIT-UPC.

L’inici de la definició de les penalitzacions ha de començar amb la línia t turns init. Per definir 
cadascun dels girs es requereix de 8 columnes separades per una tabulació. A la taula C.3a 
es pot veure com s’ha separat cada columna del primer gir definit mentre que a la taula C.3b 
s’explica el significat de cadascuna de les columnes.

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8

a 101 100 100 0 0 0 .2

Taula C.3a: Definició del primer gir separat per columnes. Font: Elaboració pròpia

Treball de Fi de Màster                    Procediments heurístics per l’estimació de matrius O/D a partir d’aforaments
184                                                                                                                                          VOLUM 2 - ANNEXOS

Màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat
ETSEIB - ETSECCPB - UPC

vii Tot i que el fitxer diu que es per a la xarxa SIOUX FALLS, aquest s’usa a la xarxa TEST 5 també



Col. Paraula clau Tipus Contingut Descripció

1 a, d o m Actualització del codi (Add, Delete, Modify). 

2 j integer des d’1 fins a 999999 Indicador del node intersecció

3 i integer des d’1 fins a 999999 Indicador del node origen de la intersecció en 

definició

4 k integer des d’1 fins a 999999 Indicador del node destinació de la 

intersecció en definició

5 tpf integer d e s d e - 1 f i n s a 

maxfunc

Indicador de funció de penalització (0 = no 

permès, -1 = gir sense penalització)

6 up1 real Informació sobre el node definida per l’usuari 

(opcional). Per definició (0)

7 up2 real Informació sobre el node definida per l’usuari 

(opcional). Per definició (0)

8 up3 real Informació sobre el node definida per l’usuari. 

Pel programa del TFM: parametre definidor 

de la penalització.

Taula C.3b: Taula de definició de cada columna dels girs. Font: Manual d’usuari d’EMME i 
elaboració pròpia.

La primera columna ha de portar la lletra a per indicar al programa que s’està definit un gir i, 
per tant, que ha d’emmagatzemar la informació que se li està donant. Al programa EMME es 
pot usar també les lletres d o m, però en el cas del programa usat no les identifica i, per tant, 
no inclouria aquesta informació.

Les columnes 2, 3 i 4 fan referència a la definició gir que es vol penalitzar o prohibir, 
l’estructura d’aquestes es JIK, on la columna 2 (J) fa referència al node que fa d’intersecció. 
La columna 3 indica de quin node ve el flux del gir (I) mentre que la columna 4 indica cap a 
quin node va el flux del gir definit (K). A l’exemple de la taula C.3a es pot veure com el gir 
que es vol definir és el que va del node 100 (I) al node 100 (K) passant pel node 101(J). A la 
figura C.6 es pot veure una representació gràfica de la interpretació d’aquestes columnes.

Figura C.6: Representació d’un gir. Font: Elaboració pròpia.
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La columna 5 fa referència al tipus de penalització que afecta al gir en definició. Els valors 
poden anar des de -1 fins a un número màxim segons s’hagi definit prèviament; en el 
present treball de fi de màster les funcions penalitzadores són les que s’expliquen a la taula 
següent (taula C.4):

Codi de 
penalització

Significat

-1 Gir sense penalització

0 Gir no permès (prohibit)

1 La penalització és 6 vegades la indicada al camp up3

2 La penalització és 4 vegades la indicada al camp up3

3 La penalització és 2.4 vegades la indicada al camp up3

4 La penalització és 1.7143 vegades la indicada al camp 

up3

5 La penalització és 1.2 vegades la indicada al camp up3

Taula C.4: Codi de les penalitzacions. Font: Elaboració pròpia.

Com es pot veure a la cinquena columna de la taula C.3a, el gir de venir al node 100 (I) i 
anar al node 100 (K) passant pel node 101 (J) és prohibit, ja que el seu valor de la 5a 
columna és 0

Les columnes 6 i 7 són usades per introduir altres dades que poden ésser d’interès per a 
l’usuari però que no són usats pel programa utilitzat pel present treball de fi de màster. En 
canvi la darrera columna (8), que per EMME també és una columna per a ús propi de 
l’usuari, i que fa referència al camp up3, és necessària definir ja que indica quin és el valor 
que ha d’ésser alterat per donar el valor definitiu de la penalització del gir. En el cas de 
l’exemple la taula C.3a el valor és de 0.2; si s'hagués permès el gir amb una penalització del 
tipus 1, el temps de la penalització hagués estat 1.2 unitats de cost. 

Cal dir que cal assegurar-se que les unitats de penalització als girs siguin iguals a la de la 
funció de costos als arcs; és a dir, si les penalitzacions són minuts, la funció de costos de 
l’arc també ha d’ésser en minuts. En el cas del present treball de fi de màster, els costos són 
expressats en minuts.

RECORDI: La columna 1 només admet la lletra a per definir el node.
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RECORDI: Les penalitzacions són un sobre cost, han d’ésser en la mateixa unitat que el 
cost de recórrer un arc. Pel present treball de fi de màster han d’ésser minuts.

C.1.3. Fitxer de definició de la matriu inicial i llavor

El darrer fitxer que s’ha de tenir preparat per a l’ús del programa implementat en el present 
treball de fi de màster, és el de la matriu Origen-Destinació inicial i llavor, per a poder 
realitzar la primera assignació de trànsit i, a més a més, disposar de la informació 
necessària per a realitzar les mesures de distància entre la matriu proposada i la llavor. Eel 
fitxer de definició de la matriu inicial es compon de la capçalera i dels valor de volum entre 
cada centroide.

A la figura C.7 es pot veure la definició de la matriu O/D de la xarxa TEST 5, on s’aprecia la 
capçalera amb totes les línies que comencen amb les lletres a, c o t seguides d’un espai 
com a mínim. El programa emmagatzema totes les dades que són a partir de la següent 
línia,  a partir de la que diu a matrix[...].

Figura C.7: Definició de la matriu O/D inicial i llavor de la xarxa TEST 5. Font: CENIT-UPC

Cal dir que tot i que el programa implementat per aquest treball de fi de màster no té en 
compte cap línia de la capçalera, el programa comercial EMME si les té en compte i la línia 
que comença amb la lletra a defineix informació sobre la matriu que no té cap més valor que 
informatiu pel cas del programa explicat en aquest manual. Per més informació sobre com 
ha d’introduir-se la informació al programa comercial EMME, cal usar la guia del mòdul 3.11 
del manual d’aquest programa comercial de l’empresa INRO.

Les dues darreres línies de la figura anterior són les que defineixen el volum entre la parella 
1 - 2 i la parella 3 - 4. La primera té un volum de 2.500 viatges dins dels període d’estudi 
mentre que la segona en té 1.600 viatges. Com es pot veure, pel cas de la primera parella, 
la definició és feta de la següent manera:

Número del node origen + espai + número del node destinació + “:” + espai +volum
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Cada línia pot admetre fins a 5 parelles O/D, de manera que si el centroide número 1 tingués 
com flux amb destinació als centroides 2, 3 i 4, es podria escriure de la següent manera i el 
programa ho reconeixeria:

1 2: 2500 3: 1000 4:1750

S’ha d’observar com el primer número és el de l’origen, el que és comú per a totes les 
parelles d’aquesta línia de definició, mentre que el node destinació sempre va acompanyat 
de dos punts al seu darrere d’un espai i de la mesura de flux que hi ha entre els dos 
centroides. Si el centroide 1 tingués 6 destinacions llavors caldria escriure-ho de la següent 
manera, en dues línies:

1 2: 2500 3: 1000 4: 1750 5: 500  6: 800

1 7: 750

Cal dir que amb aquest sistema s’estalvia memòria d’una matriu que tendeix a tenir una 
densitat molt baixa (un elevat nombre de 0 si es treballés amb una matriu de tots els 
centroides x tots el centroides). Amb aquest sistema, si la relació 1-8 no té cap flux, no cal 
indicar-li al programa que no existeix cap relació. 

S’ha de recordar que el flux ha d’ésser consistent per a totes les parelles O/D fent que 
indiqui el flux que hi ha entre els centroides dins del període de temps estudiat: una hora, un 
dia...

C.2. Introducció de les dades de la xarxa, fitxers de confirmació de 
lectura de les dades i d’errors detectats

Un cop s’han definit els tres fitxers que descriuen la xarxa i la matriu O/D inicial i llavor, cal 
introduir aquestes dades al software per a que les pugui llegir. L’algorisme desenvolupat pel 
CENIT és l’encarregat de fer aquest treball i, per tant, es segueix el mateix procediment per 
introduir les dades que si només s’utilitzés el programa per a resoldre el problema de 
l’assignació del trànsit; cal entrar dins del codi del fitxer “Gemma_algorithm.cpp” (es 
recomana només canviar el que s’indiqui en aquest manual)

AVÍS: Degut a que els següents pasos s’han de fer dins de codi, la referència sobre quina 
línia del mateix és on se’n troba pot canviar si hi ha altres modificacions ael fitxer. De tota 
manera, la posició s’identificarà mitjançant el codi, el nom de la subrutina i línia de codi.

Abans d’introduir les dades, caldrà assignar un codi a la xarxa que es vol introduir que haurà 
d’ésser definit a la variable del tipus string “nom_xarxa”. Les xarxes totalment definides ael 
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fitxer original són: “TEST5”, “TEST4”, “SIOUX” i “TERR”, les que introdueixen les xarxes 
TEST 5, TEST 4, Sioux Falls i Terrassa respectivament.

La rutina de lectura de les dades s’anomena “lectura_dades()” i comença a la línia 109 del 
fitxer “Gemma_algorithm.cpp”. Dins d’aquesta es pot veure com hi ha una capçalera i les 
següents sotsrutines associades:

• “llegir_graf()”, per llegir el fitxer de nodes i arcs de la xarxa

• “llegir_matriuOD(congest)”, per llegir el fitxer de la matriu O/D inicial i aplicar-li un 
factor de congestió (si aquest és 1 llavors s’escriurà la mateixa matriu que la del 
fitxer)

• “llegir_girs()”, per llegir les penalitzacions i girs no permesos a la xarxa

• “llegir_arcs_prioritaris()”, per llegir els arcs prioritaris (en aquest treball no s’usen)

A més d’introduir els fitxers de la xarxa, essent tot ells d’obligada introducció, el programa 
també pot generar fitxers de sortida que permeten a l’usuari confirmar la correcta lectura 
dels fitxers d’entrada i informen d’errors que han trobat a la definició de la xarxa i de la 
matriu O/D i que poden fer que el resultat sigui no vàlid per estar canviant l’escenari d’estudi. 
Tot i que aquests fitxers no són obligatoris de generar, es poden no generar, no donat cap 
adreça del fitxer o donant-ne una errònia, són molt útils per confirmar que les dades són, a 
nivell formal, correctes i que, per tant, que els algorismes resoldran el problema de 
l’estimació de la matriu O/D o el de l’assignació de trànsit de la xarxa que es vol estudiar.

C.2.1. Capçalera

A partir de la línia 118 es pot veure com totes les xarxes tenen definits uns paràmetres (ca0, 
betaA, betaB, thetaP, thetaQ) i d’altres que estan en format comentari, amb dues barres (//) 
al començament de la línia. Els paràmetres que estan en format comentari no cal definir-los 
a la capçalera ja que es definiran més endavant a la consola principal, la resta no són 
d’utilitat pel present treball. Si no s’han esborrat ha estat per decisió de l’autor del present 
treball de fi de màster, d’evitar modificar qualsevol codi que no hagués estat escrit per ell 
mateix.

C.2.2. “llegir_graf()”

Aquesta sotsrutina és l’encarregada de fer la lectura dels nodes i dels arcs de la xarxa (el 
fitxer explicat a l’apartat C.1.1) així com d’emmagatzemar les dades de manera que la gestió 
de la memòria sigui eficient. A la línia 245 comença la sotsrutina però no és fins a la línia 
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274 que és defineix la primera xarxa, la de Terrassa. A la figura C.8 es pot veure una captura 
d’imatge de les xarxes definides i la línia on es defineix.

Figura C.8: Introducció de les dades de la topologia de la xarxa. Font: CENIT-UPC

La línia /*** Terrassa ***/ és un comentari que serveix per identificar la xarxa que es vol 
introduir a la línia següent, s’obre l’expressió if (nom_xarxa==”TERR”){ per indicar que si es 
decideix treballar amb la xarxa “TERR” llavors ha de llegir eel fitxer que s’indicarà dins del 
bloc de l’if.

Per indicar la ruta del fitxer de topologia de la xarxa l’expressió a usar és: 
xarxa.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, ifstream::in);}. L’adreça del fitxer ha 
d’anar entre cometes tal i com es pot veure a la figura. En el cas de Terrassa la introducció 
de les dades és xarxa.open("/Users/borja/Documents/Borja/02. UNIVERSIDAD/01. 
UPC/01-MLTM/02. 2011-12/04. Q4/01.TFM/02.CODI I XARXES/03.XARXES/xarxa 
Terrassa.txt",ifstream::in);}viii

Per facilitar la lectura d’algunes dades de control, el programa reanomena els nodes de 
manera que la sèrie de nombres sigui continua, imposant que els primers siguin els 
centroides i els següents siguin els nodes reals. Aquesta numeració serà expressada als 
fitxer com un número entre parèntesi; l’estructura de la informació és: NÚMERO REAL DEL 
NODE (NÚMERO DEL NODE DONAT PEL PROGRAMA). Si apareix un número de node 
sense parèntesi, fa referència al número real, el que ha facilitat l’usuari.
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Aquesta sotsrutina, de la mateixa manera que ho fan la resta que s’expliquen en aquest 
apartat, generen una sèrie de fitxers indicant que s’ha llegit i quins errors s’han detectat. Els 
primers poden ésser útils per descobrir possibles errors de formats en els fitxers originals 
que fan que el programa no els interpreti adequadament; els segons indiquen problemes 
que s’han detectat com per exemple arcs amb nodes inexistents o no definits en l’apartat de 
definició dels nodes de la xarxa.

A la línia 301 es pot indicar l’adreça del fitxer on es vol replicar la informació obtinguda de la 
definició dels nodes de la xarxa amb la següent comanda: llistaN.open(“adreça del fitxer al 
disc dur, incloent c:/”, offstream::out);. Observi com, degut a que és un fitxer de sortida, la 
darrera part de la comanda és offstream::out en comptes de instream::in que s'usava a la 
lectura de les dades.

De la mateixa manera, a les línies  401 i 418 s’ha d’especificar la direcció on es vol tenir eel 
fitxer que indica quins arcs tenen algun dels seus nodes definitoris no definits, és a dir, que 
no han estat llegits prèviament. Aquesta informació és important tenir-la en compte ja que si 
l’arc no té ambdós nodes a la llista de nodes definits, el programa no el llegirà i, per tant, el 
programa traurà l’arc de la xarxa; això pot fer que la xarxa perdi un arc important i, per tant, 
l’assignació de trànsit i l’estimació de les matrius O/D que s’obtinguin, siguin totalment 
errònies. La comanda és nodes_xu.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, 
offstream::out);.

Tots els fitxers de sortida no cal que existeixin prèviament a l’ús del programa ja que si no 
existeixen, el mateix programa els crearà i en cas de que ja existeixin, llavors els 
sobreescriurà, esborrant la informació que haguessin pogut contenir prèviament.

C.2.3. “llegir_matriuOD(congest)”

La sotsrutina que llegeix la matriu O/D inicial i llavor, eel fitxer definit a l’apartat C.1.3 és 
“llegir_matriuOD(congest)”; aquesta comença a la línia 622 tot i que les primeres línies, fins 
a la 645, defineixen les variables internes que no s’han de modificar. L’estructura és idèntica 
a l’explicada a l’apartat anterior però en comptes d’usar la comanda xarxa.open, cal usar el 
codi: matriu_od.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, ifstream::in); dins del bloc if 
que defineix la xarxa que es vol estudiar.

La lectura de la matriu OD també pot incloure algun error que cal deportar, com per exemple 
que hi hagi alguna parella O/D amb el mateix origen i la mateixa destinació, que algun dels 
centroides no hagi estat definit o que no existeixi cap camí que uneixi la zona origen amb la 
destinació., La comanda a usar (nodes_xu.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, 
offstream::out);) és la mateixa que en el cas de l’apartat anterior pels arcs amb nodes 
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inexistents. Tot i això, es recomana indicar un altre fitxer per a deportar aquests errors. La 
línia de definició d’aquest fitxer és la 665.

El problema de no trobar cap camí que uneixi una parella O/D en concret es pot deure a que 
en la lectura de les dades dels nodes i els arcs hi ha hagut algun error que ha impossibilitat 
llegir el conjunt d’arcs que haguessin permès realitzar la unió. Tot i això no es pot descartar 
que, efectivament, la xarxa no permeti realitzar aquesta relació.

C.2.4. “llegir_girs()”

De la mateixa manera que els altres dos fitxers definició explicats anteriorment, el fitxer de 
definició de les penalitzacions als girs o prohibicions (apartat C.1.2) es llegeix en la 
sotsrutina “llegir_girs()”; aquesta comença a la línia 1.072 tot i que les primeres es fan a 
partir de la línia 1.093. En aquest cas, la comanda a incloure dins de cada bloc if de 
cadascuna de les xarxes a definir és: matr_girs.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent 
c:/”, ifstream::in);.

Si hi ha diferents xarxes que usen el mateix fitxer de girs, perquè no hi ha gir prohibits o amb 
penalització, el bloc if  pot incloure més d’una xarxa. Per exemple, es podria escriure que les 
xarxes “TEST5”, “TEST4” i “SIOUX” no tenen cap gir especial de la següent manera:

if (nom_xarxa==”TEST5” || nom_xarxa==”TEST4” || nom_xarxa==”SIOUX”) { 
matr_girs.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, ifstream::in);}

Per a comprovar que la definició dels girs s’ha fet adequadament i el programa ho ha llegit i 
emmagatzemat correctament, es generen tres fitxers, un on es copia la informació llegida, 
un segon on es pot veure els vectors de girs i un darrer on s’indiquen errors de definició 
detectats.

Els dos fitxers de sortida que confirmen la correcta introducció de les dades i que permeten 
a l’usuari conèixer que és el que ha llegit i emmagatzemat el programa són a les  línies 1.112 
i 1.113 amb els següents codis: Llista_girs.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, 
offstream::out);. i Mes_girs.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, offstream::out);. 
respectivament.

Els girs poden contenir errors pel que fa a la definició dels nodes, ja sigui el d’intersecció, 
com els d’origen i destinació del gir que es vol definir. De la mateixa manera que passa als 
arcs i a les parelles O/D, potser algun d’aquests tres nodes no són a la llista de nodes de la 
xarxa o hi ha hagut una errada a l’hora d’introduir-los i, per tant, són inexistents per al 
programa. Un altre error és indicar que el centroide és el node pivot de la intersecció.
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Per a indicar la direcció dels fitxers que han d’informar dels errors anteriorment descrits, cal 
anar a les línies  1.213, 1.227, 1.242 i 1.250 amb la comanda nodes_xu.open(“adreça del 
fitxer al disc dur, incloent c:/”, offstream::out);. Es recomana que, de la mateixa manera que 
amb els altres errors que es defineixen amb aquesta comanda (d’arcs i de matrius O/D), el 
nom del fitxer resultat sigui també indicatiu que es fa referència a les dades dels girs, del 
tipus: Nodes_inexistents_girs.txt, per exemple.

C.2.5. “llegir_arcs_prioritaris()”

En el present treball no es considera l'existència d’arcs prioritarisix, tot i així, cal definir el 
fitxer per evitar que l’ordinador es bloquegi. La millor forma de fer-ho és copiant la ruta del 
fitxer de “qualsevol xarxa_sense prioritats.txt” a la línia 1.447 del codi original, just a la línia 
que comença per la comanda Priorit.open (“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, 
ifstream::in);. En aquest cas no cal crear un bloc condicional if  per a cada xarxa ja que 
qualsevol xarxa que s’usi llegirà el mateix fitxer. No es procedeix a l’explicació dels fitxers 
d’errors d’aquesta sotsrutina perquè en el programa del present treball aquesta sotsrutina no 
pot generar cap error.

C.3. Consola principal del programa (“main.cpp”)

Ael fitxer main.cpp, des de la línia 41 fins a la línia 129x  hi ha la consola principal del 
programa, la part on es pot indicar al programa què és el que es vol fer, quins procediments 
es volen usar o quines són les toleràncies i límits als costos computacionals que es vol 
assolir.

La consola es divideix en dues seccions, en la primera (figura C.9) el programa permet triar 
quin problema vol resoldre l’usuari i amb quin mètode dels permesos, a més a més 
d’especificar amb quina xarxa vol treball. A la segona (figura C.10), l’usuari ha d’especificar 
al programa els diferents paràmetres de funcionament, de toleràncies i limitacions de costos 
computacionals.

La primera secció de la consola es divideix en 7 parts que permeten a l’usuari definir 
exactament quin és el problema que vol resoldre, per a quina xarxa i quins mètodes vol usar. 
Les sets seccions són:
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ix Per aquest motiu no s’explica com han d’ésser els fitxers de definició dels arcs prioritaris

x Degut a que es pot introduir més xarxes a la secció TRIA DE LA XARXA de la primera secció de la consola, la 
línia final pot ésser diferent a la indicada en aquest document.



• TRIA ACCIÓ: on es pot triar entre resoldre només el problema de l’assignació del 
trànsit (“ASSIG”) o el problema de l’estimació de la matriu O/D (“ESTIM”). La variable 
string que es defineix en aquesta secció és ‘program’.

Figura C.9: Primera secció de la consola de principal del programa. Font: Elaboració pròpia

• TRIA DE LA XARXA: on es pot triar entre les xarxes que prèviament han estat 
introduïdes al programa tal i com s’ha explicat a l’apartat C.2, amb el seu 
corresponent codi identificador. En la figura C.9 es pot veure com hi ha quatre xarxes 
definides: “TERR”, “SIOUX”, “TEST4” i “TEST5”. La variable string que es defineix en 
aquesta secció és ‘nom_xarxa’. La introducció de noves xarxes a estudiar pot 
modificar aquesta secció, inclús es pot eliminar aquelles xarxes que no són 
definides.

• TRIA ALGORISME ASSIGNACIÓ: en aquest apartat es pot triar entre els diferents 
mètodes per a resoldre el problema de l’assignació del trànsit que són al programa 
proporcionat pel CENIT-UPC. En el present treball només és habilitada la opció 
“FUKU” que fa referència al procediment desenvolupat al CENIT usant el Gap de 
Fukushima, la resta “PROJ” (algorisme de projecció), “GRPR” (algorisme de doble 
projecció) i “MULTIM” (algorisme amb demanda elàstiques) només poden ésser usat 
si s’introdueix ael fitxer “Gemma_algorithm.cpp” els seus respectius codis. La 
variable string que es defineix en aquesta secció és ‘algor’.
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• MULTIMODALITAT: aquesta secció permet a l’usuari estudiar l’assignació només pel 
cas del transport privat (l’única possibilitat habilitada en el present treball) triant 
l’opció MULTIMOD=0, o si també es té en compte el transport públic 
(MULTIMOD=1); aquesta darrera és inhabilitada en el present treball.

• ESTIMACIO OD (només cal decidir quin mètode usar si program=”ESTIM”): l’usuari 
ha de triar en aquesta secció quin és el mètode per estimar el gradient de la funció 
objectiu per a estimar la matriu O/D. Les opcions són, seguint la nomenclatura 
donada per Lundgren i Peterson (2008): “LC” pel mètode localment constant (el que 
usa l’algorisme d’Spiess (1990) i de Noriega i Florian (2008)), “ID” pel mètode de 
derivació implícita que és la principal aportació de Lundgren i Peterson, “IDo” pel 
mètode de derivació implícita, només tenint en compte pel càlcul tots els camins d’un 
mateix origen o “IDi” pel mètode de derivació implícita, només tenint en compte el 
camins de la parella O/D. La variable string que es defineix en aquesta secció és 
‘method’.

• CALCUL ALPHA EN ESTIMACIÓ OD (només cal decidir quina usar si 
program=”ESTIM”): en aquest apartat l’usuari tria com vol que es calculi la longitud 
de passa per fer avançar l’estimació de la matriu O/D. Els dos mètodes implementats 
són: “MSA” que l’estima segons el mètode de les mitges successives o el “BSL” que 
l’estima intentant trobar el que minimitza el valor de la funció objectiu d’acord a la 
direcció de descens trobada. La variable string que es defineix en aquesta secció és 
‘solve_alpha’.

• TIPUS DE FUNCIO OBJECTIU (només cal decidir quina usar si program=”ESTIM”): 
en aquesta secció l’usuari ha de triar quina de les següents funcions objectius vol 
usar per a l’estimació de la matriu O/D del cas d’estudi (La variable string que es 
defineix en aquesta secció és ‘objectivefunction’):

• “LSOF” (Funció objectiu de mínims quadrats), equació C.2 o eq. 4.1a a la 
memòria:

(Eq. C.2)

• “RLSOF” (Funció objectiu de mínims quadrats relatius), equació C.3 o eq. 4.1b 
a la memòria:
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(Eq. C.3)

• “MEOF” (Funció objectiu de màxima entropia), equació C.4 o eq. 4.2 a la 
memòria:

(Eq. C.4)

• “MOF (Funció objectiu mixta), equació C.5 o eq. 4.3 a la memòria:

(Eq. C.5)

L’usuari ha d’habilitar la funció desitjada mitjançant l’eliminació de les dues barres (‘//’)xi xii  al 
començament de la línia. La resta d’opcions de cadascuna de les seccions han d’estar 
presentades com a comentaris, en cas contrari, el programa interpretarà que la definició de 
la variable de la línia amb el cardinal més elevat és la que val; és a dir si activo ‘TEST4’ i 
‘TEST5’ degut a que la primera és a la línia 57 i la segona a la línia 58, el programa 
interpretarà que es vol treballar amb la xarxa ‘TEST5’.

La segona part de la consola (Figura C.10) és on l’usuari ha d’indicar-li al programa diferents 
paràmetres que han de guiar la resolució del problema de l’assignació del transit i de 
l’estimació de les matrius O/D.

Aquesta secció es agrupada en 6 seccions diferents:

• Equilibri: on es defineixen variables que són usats a l’algorisme del problema de 
l’assignació del trànsit. Les variables a definir són les següents:

• congest (float): especifica el paràmetre de congestió, és a dir, per quin 
número s’ha de multiplicar la demanda introduïda a la matriu inicial. Aquest 
paràmetre permet plantejar diferents escenaris de congestió sense 
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xi Les dues barres (‘//’) són interpretades per C++ com a línia de comentari i, per tant, tota la informació que hi ha 
a partir de les dues barres no són usades.

xii A cada línia apareixen unes (‘//’) que serveixen per començar el comentari d’ajuda a la consola, aquestes no 
s’han d’esborrar mai, ja que la seva funció es començar el comentari d’ajuda.



necessitat de canviar la matriu O/D i mantenint la relació de flux que hi ha 
entre totes les parelles O/D

Figura C.10: Segona secció de la consola de principal del programa. Font: Elaboració 
pròpia

• h (float): l’usuari ha d’indicar el període de temps [h] que es vol usar per a la 
instància. Aquest paràmetre és el que s’anomena a l’equació C.1 temps 
d’estudi.

• MAX_CAM (integer): serveix per delimitar el nombre total de camins que es 
troben. Cal dir que, a cada iteració, l’algorisme troba un camí, com a mínim, 
per a cada parella O/D, essent molts d’ells ja trobats anteriorment però, tot i 
això, es tornen a emmagatzemar. Amb l’objectiu d’evitar que l’algorisme no 
pugui guardar tots els camins interessants, s’ha de complir la següent 
relació MAX_CAM ≥ MAX_IT.

• MAX_IT (integer): indica el nombre màxim d’iteracions que pot fer 
l’algorisme de resolució del problema de l’assignació del trànsit. És un 
limitant de costos computacionals.

• rho_fukushima (float): és un valor que és present a la funció del Gap de 
Fukushima per a la resolució del problema de l’assignació del trànsit (més 
informació a Codina et al. (2012)

• vel_tipus  (float): indica la velocitat tipus de tots els arcs de la xarxa. En cas 
que a la definició de la paraula clau ul3 (apartat C.1.1c) de la definició dels 
arcs de la xarxa sigui igual a 0, llavors el programa assigna a l’arc la 
velocitat indicada a vel_tipus. Les unitats són quilòmetres/hora [km/h]
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• length_unit (string): indica en quines unitats s’han de llegir les longituds 
dels arcs a la definició d’aquests. Només poden ésser expressats en metres 
[m]  (length_unit = “m”) o quilòmetres [km] (length_unit = “km”).

• coord_unit (string): indica en quines unitats s’han de llegir les coordenades 
dels nodes a la definició d’aquests. Només poden ésser expressats en 
mil·límetres [mm] (coord_unit = ”mm”), metres [m]  (coord_unit = “m”) o 
quilòmetres [km] (coord_unit = “km”).

• Estimacio Jacobia: on es defineixen variables que són usats a l’algorisme per a 
trobar el jacobià necessari per definir el gradient:

• MAX_ATT (integer): especifica el nombre màxim d’iteracions que ha de fer 
la sotsrutina d’estimació del Jacobià per a cada parella O/D. És un limitant 
de costos computacionals.

• eps_norm (integer): especifica el valor màxim del valor absolut (10eps_norm) 
que ha de tenir la norma del vector que estima l’estimació del jacobià per 
considerar que s’ha convergit a la solució. És un criteri de convergència.

• eps_difnorm  (integer): especifica el valor màxim del valor relatiu 
(10eps_difnorm) que ha de tenir la norma del vector que estima l’estimació del 
jacobià amb el calculat a l’iteració anterior per a considerar que s’ha arribat 
a la solució. És un criteri de convergència.

• Estimacio OD: on es defineixen variables que són usats a l’algorisme per a realitzar 
el procediment d’estimació de la nova matriu O/D segons el mètode i la funció 
objectiu triada en la primera secció de la consola principal del programa:

• alpha_max_used (str ing) : només pot tenir dos possibi l i tats 
(alpha_max_used = “Y”) o (alpha_max_used = “N”). En el primer cas el 
valor màxim de l’alpha és limitat al valor més petit que pot fer que el flux de 
qualsevol parella O/D es torni nul; el segon cas no hi ha limitant, obligant al 
programa a fer una projecció dels valors del nou flux trobat que són fora de 
la regió de les solucions factibles cap a dintre d’aquesta.

• MAX_ITERAC (integer): especifica el nombre màxim d’iteracions que ha de 
fer la rutina d’estimació de la nova matriu de viatges (matriu O/D). És un 
limitant de costos computacionals.
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• eps_difobj (integer): especifica el valor màxim del valor relatiu (10eps_difobj) 
entre els valors de la funció objectiu actual i l’anterior per a considerar que 
s’ha arribat a la solució; la variació és molt petita. És un criteri de 
convergència.

• eps_norm_UF (integer): especifica el valor màxim del valor absolut 
(10eps_norm_UF) que ha de tenir la norma del vector gradient per considerar 
que s’ha convergit a la solució. És un criteri de convergència.

• min_OD_value (float): valor mínim de flux que ha de tenir cada parella O/D 
per a realitzar el càlcul del seu gradient. És un accelerador del programa ja 
que permet considerar que les parelles amb fluxos molt petits no cal 
reestimar-los.

• Valors de la funció objectiu (F = gamma1 * F1 + gamma2 * F2): és defineixen els 
paràmetres de ponderació de la funció objectiu, si cap dels dos paràmetres és 0 
llavors la funció objectiu no té en compte la informació aportada per aquella 
component de la funció objectiu

• gamma1 (float): paràmetre de pes de la component de la funció que té en 
compte la mesura de dispersió entre el valor estimat de la matriu O/D i el de 
la matriu O/D llavor

• gamma2 (float): paràmetre de pes de la component de la funció que té en 
compte la mesura de dispersió entre el valor estimat del volum als arcs i el 
dels aforaments.

• Calcul alpha - Especificacions pel metode BSL (només cal definir-lo si s’usa 
solve_alpha = “BSL”): en aquest apartat es pot definir els valors màxims i mínims 
que pot adquirir la longitud de passaxiii:

• max_value_alpha (float): limit superior de l’interval que es vol que estigui la 
longitud de passa de cada iteració.

• min_value_alpha (float): limit inferior de l’interval que es vol que estigui la 
longitud de passa de cada iteració.
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xiii  No s’ha de confondre amb el alpha_max_used ja que aquest és dinàmic mentre que els valors que es 
defineixen en aquest apartat representen els  extrems de l’interval on pot  estar la longitud de passa. Si s’usa 
alpha_max_used = “Y”  i el valor propossat pel programa és superior a max_value_alpha, la longitud de passa 
que s’usarà en aquesta iteració és la definida per max_value_alpha.



• Dades del fitxer resultats: es defineix informació per imprimir ael fitxer de resultats, 
el fitxer amb la nova matriu O/D estimada:

• user (string): serveix per introduir el nom de l’usuari que ha realitzat 
l’estimació de la matriu O/D.

C.4. Resultats impresos en pantalla

A l’executar el programa, amb tots els fitxers de definició correctament definits i introduïts 
així com havent triat les opcions desitjades per l’usuari, el programa realitza una sèrie 
d'impressions a la pantalla per informar a l’usuari sobre l’estat de l’execució. Cal estar segur 
de que s’ha definit correctament tota la informació a la consola ja que sinó el programa pot 
donar resultats erronis tot i que les impressions de pantalla semblin que donin resultats 
coherents.

Aquestes es poden dividir en una primera part que dóna informació sobre la lectura de les 
dades, una segona sobre l’evolució de les iteracions per a la estimació de les matrius O/D i 
una darrera on es dóna informació sobre el rendiment de l’algorisme.

A la figura C.11 es pot veure la informació de començament on s’indica quin és el factor de 
congestió que s’utilitzarà, si existeix alguna parella O/D que no tingui demanda, que té el 
mateix origen i destinació, que alguna de les seves zones (centroides) no ha estat definida o 
que no té cap camí que les uneixi i, per tant, demanda que no podrà ésser tinguda en 
compte al problema de l’assignació del trànsit ni de l’estimació de la matriu O/D, i confirmar 
que s’ha realitzat la primera resolució del problema d’assignació del trànsit correctament.

Figura C.11: Captura d’imatge del començament de la impressió en pantalla de resultats. En 
aquest cas, no s’han detectat errors. Font: Elaboració pròpia.
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Pel cas d’haver triat l’opció program = “ESTIM”, el programa imprimirà l’evolució de 
l’estimació de la matriu O/D en cada iteració. A la figura C.12 es pot veure una captura 
d’imatge per una instància d’exemple de la xarxa TEST5.

Figura C.12: Captura d’imatge del començament de la impressió en pantalla de l’evolució 

dels resultats de l’estimació. Font: Elaboració pròpia.

La informació que es dóna és: el nombre de la iteració, el valor de la norma del vector de la 
direcció de descens, el valor de la funció objectiu en la iteració actual (també separada per 
cadascuna de les seves dues components, la de distància entre la matriu llavor i l’estimada i 
la distància entre el flux estimat en equilibri i el flux aforat); a més a més es dóna la 
informació de la longitud de passa òptima calculada, el valor màxim que pot tenir aquest 
paràmetre i quin és el que finalment s’usa. En acabar també es deporta el percentatge de 
millora que s’ha aconseguit en aquella iteració respecte al valor obtingut amb la matriu llavor.

En cas que el valor de la funció objectiu augmenti, i per tant empitjori els resultats trobats a 
la iteració anterior, a la línia que diu: Iteració en curs: #. Valor de la funció objectiu (F): xxx 
ATENCIO: INCREMENT DEL VALOR DE LA FUNCIO OBJECTIU!!!. En la figura anterior no 
hi ha aquest missatge perquè en les iteracions 1 i 2 es disminueix el valor de la funció 
objectiu anterior.
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Un cop l’algorismes d’estimació de la matriu O/D ha convergit o ha consumit el nombre 
d’iteracions màximes que se li ha permès, s’imprimeixen en pantalla informació sobre quina 
ha estat la iteració (Best it:) que ha donat el millor resultat de la funció objectiu (“Best F:”)  
amb el percentatge de millora (Millora de la matriu OD:); la matriu que hagi donat el millor 
resultat se donarà com la nova matriu O/D estimada. A la figura C.13 es veu la captura 
d’imatge dels resultats de l’algorisme per a una instància de TEST5

Figura C.13: Captura d’imatge de la finalització de la impressió en pantalla de l’evolució dels 
resultats de l’estimació. Font: Elaboració pròpia.

A més a més, a la figura anterior es pot veure un petit resum del nombre de camins trobats 
per les primeres 50 parelles O/D. També es deporta el resum de les dades de la xarxa, ja 
sigui el recompte dels número de nodes, d’arcs i de parelles O/D llegides, així com del 
nombre de girs i el nombre de centroides trobats, el nombre d’iteracions que ha fet 
l’algorisme d’assignació del trànsit per assignar la millor matriu trobada i el nombre total de 
camins trobats.

Finalment s’imprimeix el temps total de l’execució de l’algorisme i els temps parcials per a la 
resolució del problema de l’assignació del trànsit, la preparació de les dades pel càlcul de les 
noves matrius O/D, el temps de càlcul del Jacobià i el respectiu a d’altres operacions com 
són la lectura de les dades o la publicació dels resultats. Aquesta informació és útil per 
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entendre el cost computacional que implica algunes decisions de criteris de convergència, 
de límit del cost computacional i de la grandària de la xarxa a estudiar.

Cal dir que en cas que s’hagi triat l’opció de resolució només del problema de l’assignació 
del trànsit, la impressió de resultats a la pantalla és molt semblant a la que es pot trobar a 
les figures C.11 i C.13, sense inclouré informació sobre l’evolució, resultats i rendiments del 
programa d’estimació de la matriu O/D tal i com es pot veure a la imatge C.14.

 Figura C.14: Captura d’imatge de la impressió en pantalla si només es resol el problema 
d’assignació del trànsit (program = “ASSIG”). Font: Elaboració pròpia.
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C.5. Fitxers de sortida.

En acabar l’execució del programa, aquest genera una sèrie de fitxers explicatius de la 
solució que ha trobat depenen de quin és el problema que se li ha demanat solucionar.  Els 
fitxers que es generen per a cada cas són els següentsxiv. A cada definició s’indica la línia 
del codi i eel fitxer on és l’adreça per a poder-la definir adientment:

• Resolució del problema de l’assignació del trànsit (program = “ASSIG”):

• Resum de les dades introduïdes (figura C.15). S’ha d’introduir l’adreça 
d’aquest fitxer a la línia 3.388 del codi “Gemma_algoritm.cpp”, dins la rutina 
escriure_resultats_assignacio(); la comanda és Sortides.open(“adreça del fitxer 
al disc dur, incloent c:/”, offstream::out)

• Resultats de l’assignació del trànsit (figura C.16). S’ha d’introduir l’adreça 
d’aquest fitxer a la línia 3.389 del codi “Gemma_algoritm.cpp”, dins la rutina 
escriure_resultats_assignacio(); la comanda és Results.open(“adreça del fitxer 
al disc dur, incloent c:/”, offstream::out)

• Informació sobre els camins trobats per a cada parella O/D (figura C.17). 
S’ha d’introduir l’adreça d’aquest fitxer a la línia 3.390 del codi 
“Gemma_algoritm.cpp”, dins la rutina escriure_resultats_assignacio(); la 
comanda és Camins.open(“adreça del fitxer al disc dur, incloent c:/”, 
offstream::out)

• Resolució del problema de l’estimació de la matriu O/D (program = “ESTIM”):

• Nova matriu O/D (figura C.18). La que obté el millor valor de la funció objectiu 
a totes les iteracions fetes. S’ha d’introduir l’adreça d’aquest fitxer a la línia 18 
del codi “Write_new_OD.cpp”; la comanda és ofstream out(string("adreça del 
DIRECTORI al disc dur, incloent c:/" + nom_xarxa + "-" + method + 
".txt").c_str());. Recordi que vostè només ha de canviar la part que és 
subratllada.

• Informació de l’evolució de la funció objectiu a cada iteració (figura C.19). 
S’ha d’introduir l ’adreça d’aquest f i txer a la línia 55 del codi 
“Write_new_OD.cpp”; la comanda és ofstream out2(string("adreça del 
DIRECTORI al disc dur, incloent c:/" + nom_xarxa + "-" + method + 
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".txt").c_str());. Recordi que vosté només ha de canviar la part que és 
subratllada.

• Informació sobre els arcs amb aforament i  el seu valor estimat per la 
nova matriu O/D (figura C.20). S’ha d’introduir l’adreça d’aquest fitxer a la 
línia 68 del codi “Write_new_OD.cpp”; la comanda és ofstream 
out3(string("adreça del DIRECTORI al disc dur, incloent c:/" + nom_xarxa + "-" 
+ method + ".txt").c_str());. Recordi que vostè només ha de canviar la part que 
és subratllada.

• Els tres fitxers de la resolució del problema de l’assignació del trànsit. 
Donant el resultat que s’obté al resoldre el problema amb la nova matriu O/D.

Cada fitxer conté informació d’utilitat per a l’usuari, per entendre que és el que ha fet el 
programa i si el seu funcionament ha estat correcte. Amb l’objectiu de facilitar la 
interpretació, en els propers apartats s’explica la interpretació adient de tots els arxius que 
es generen. 

Tots els exemples són aconseguits d’una instància de la xarxa TEST5 solucionant el 
problema de l’estimació de la matriu O/D. És per aquest motiu que els fitxer de la resolució 
del problema de l’assignació del trànsit (resum de les dades introduïdes, resultats de 
l’assignació del trànsit i informació sobre els camins trobats per a cada parella O/D) fan 
referència als resultats que s’obtenen al resoldre el problema de l’assignació amb la nova 
matriu O/D estimada, la que millor valor de la funció objectiu té de totes les que s’han 
generat per a totes les iteracions realitzades.

RECORDI: Als nodes i centroides apareixen dos numeracions, la que no és entre parèntesis 
fa referència a la numeració introduïda per l’usuari (no cal que sigui correlativa), mentre que 
el segon número, el que és entre parèntesis, fa referència al número que l’assigna el 
programa, numerant primerament els centroides i a continuació la resta de nodes. Aquesta 
segona numeració és útil per entendre els vectors d’emmagatzematge de la informació que 
s’expliquen a l’annex C. 

RECORDI: Degut a que per a introduir les adreces dels fitxer cal escriure sobre el codi, pot 
ésser que la referència a la línia on s’ha d’indicar l’adreça sigui diferent. En tot cas, s’indica 
quin és eel fitxer on es troba la comanda, en quina rutina és definida i el nom de la mateixa, 
el que ha d’ajudar a trobar-la.
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C.5.1. Resum de les dades introduïdes

Aquest fitxer és un resum de la informació que ha llegit de la definició de la xarxa i de la 
matriu Origen-Destinació, tenint en compte el factor de congestió. A la figura C.15 un 
exemple d’aquest fitxer.

Figura C.15: Captura d’imatge del fitxer resum de les dades introduïdes. Font: Elaboració 
pròpia.

La primera part del fitxer és un resum de les dades més importants de la xarxa, com són el 
nombre de nodes, d’arcs i de parelles O/D que s’han detectat i, també, el nombre de girs 
definits, el nombre de centroides i d’arcs prioritaris.

Seguidament apareix informació dels arcs. El vector INDEX fa referència a l’array intern 
d’organització de la informació per tal de minimitzar el cost de memòria; l’explicació del seu 
significat i dels altres arrays d’informació es troben a l’annex C. A continuació es pot veure 
una taula amb 11 columnes que són: número de l’arc (serveix per identificar els arcs que 
formen part d’un camí), el node origen de l’arc, el node destinació, la longitud, la velocitat 
lliure, si esdevé intersecció definida, el nombre de carrils, la capacitat per carril i hora, el 
tipus de funció de cost (inhabitat en aquest treball), si esdevé arc prioritari i el tipus 
respectivament.

Per finalitzar, es pot veure en un darrer bloc la informació referida a la matriu O/D. 
Inicialment es dóna informació sobre el vector INDEX_OD per a continuació exposar les 
característiques de cadascuna de les parelles O/D, incloent el número de la parella, el 
centroide origen, el centroide destinació i el volum de cada parella, aquest volum té en 
compte el factor de congestió indicat.
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Cal dir que la figura C.15 fa referència ael fitxer que es pot obtenir amb una instància en 
concret de la xarxa TEST5 per a resoldre el problema de l’estimació de la matriu O/D; és per 
aquest motiu que els valors de la matriu són els que ha estimat minimitzant la funció objectiu 
triada.

C.5.2. Resultats de l’assignació del trànsit

Eel fitxer de resultats de l’assignació del trànsit serveix per conèixer quins són els camins 
que s’usarien en cada parella O/D, el flux que passaria per aquests i el volum estimat per 
cada arc. A la figura C.16 es pot veure aquest fitxer per una instància de la xarxa TEST 5.

Figura C.16: Captura d’imatge del fitxer de resultats de l’assignació del trànsit. Font: 

Elaboració pròpia.

Aquest fitxer és dividit en 4 blocs, el primer d’ells és la capçalera on s’indica quina és la 
xarxa d’estudi, quin és l’algorisme que s’ha utilitzat per a la resolució del problema de 
l’assignació del trànsit, el factor de congestió i quina era la limitació del cost computacional 
imposat per l’usuari (núm. màxim d’iteracions).

El segon bloc informa sobre el resultats dels volums i costos que s’han estimat per a tots els 
camins amb flux per a cada parella O/D; cada parella O/D és separada per una línia en 
blanc. La primera columna fa referència al número de la parella O/D (indicat a l’apartat 
anterior), la segona columna és el centroide origen mentre que la tercera és el centroide 
destinació. La 3a columna fa referència l’ordre que s’ha trobat el camí; en l’exemple els dos 
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camins trobats a la primera parella han estat el primer camí trobat i el segon, mentre que en 
el segon cas han estat el camí primer trobat i el camí desè (el que vol dir que els camins del 
2 al 9 o eren el mateix que el primer o eren diferents però no té flux); aquesta informació no 
és gaire important. Les dues darreres columnes fan referència al volum de trànsit estimat i al 
cost de cadascúxv.

El tercer bloc defineix els camins segons els arcs que el formen (en sentit invers); d’aquesta 
manera la primera columna indica a quina parella O/D pertany (la definició es complementa 
amb les columnes 2 i 3, les que indiquen el centroide origen i el centroide destinació). 
Finalment, hi ha la llista amb la numeració dels arcs que formen el camí. Cal dir que els 
camins són ordenats en la mateixa manera que s’ha fet al bloc anterior, és a dir, el segon 
camí de la primera parella O/D de la figura anterior fa referència al camí que uneix el 
centroide 1 amb el 2 i té un flux de 834,836 veh.

El darrer bloc dóna la informació dels fluxos per cada arc de la xarxa. De la mateixa manera 
que en els blocs anteriors la informació és dividida de la següent manera: a la primera 
columna el número de l’arc, seguidament el node origen de l’arc i el node destinació, 
informació sobre si és un connector (que uneix un centroide amb un node o viceversa); i a la 
darrera columna, la cinquena, el flux estimat per aquest arc.

C.5.3. Informació sobre els camins trobats per a cada parella O/D

El darrer fitxer que dóna informació sobre l’assignació del trànsit permet conèixer a l’usuari 
el nombre de camins que s’han trobat per cada parella O/D. Aquest fitxer (figura C.17) té una 
capçalera idèntica a l’explicada a l’apartat anterior seguida d’un bloc on per cada parella 
O/D, expressada segons la numeració definida a l’apartat C.5.1 i s’indica el nombre de 
camins que s’han trobat; finalment hi ha una línia explicant el nombre totals de camins 
trobats.

Figura C.17: Captura d’imatge del fitxer d’informació de camins trobats. Font: Elaboració 

pròpia.
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Cal dir que el nombre de camins d’aquest fitxer no ha d’ésser el mateix que el nombre de 
camins usats indicats a l’anterior apartat, ja que aquest fitxer indica el nombre de camins 
diferents trobats mentre que l’anterior fa referència al número de camins diferents trobats 
amb flux segons l’assignació; la diferència són camins trobats amb costos superiors i, per 
tant, no usats.

C.5.4. Nova matriu O/D

Eel fitxer de la nova matriu O/D estimada, trobada pel programa en cas d’usar l’opció 
program = ”ESTIM” segueix la mateixa estructura que l’explicada a l’apartat C.1.3. Això 
permet que el nou fitxer de viatges pugui ésser usat també al programa comercial EMME. A 
la figura C.18 es pot veure una captura d’imatge; si es compara amb la figura C.7 es pot 
veure que, a més a més de canvis a la capçalera (la nova indica l'usuari indicat a la consola i 
el mètode amb el que s’ha estimat), es poden apreciar els canvis fet a la matriu. Observi’s 
com el resultat és el mateix que el presentat a la figura C.15.

Figura C.18: Captura d’imatge del fitxer de definició de la nova matriu O/D estimada. Font: 
Elaboració pròpia.

C.5.5. Informació de l’evolució de la funció objectiu a cada iteració

Eel fitxer de l’evolució de la funció objectiu per a l’estimació de la matriu O/D permet a 
l’usuari comprovar en forma de fitxer la informació que se li ha presentat en pantalla. A la 
figura C.19 es pot veure l’evolució per una instància de la xarxa TEST5.

Figura C.19: Captura d’imatge del fitxer d’evolució de l’algorisme. Font: Elaboració pròpia.

A la capçalera hi ha informació sobre quina és la xarxa en estudi i el mode d’estimació del 
gradient usat així com altra informació com la data d’execució i el nom de l’usuari que l’ha 
fet. Seguidament apareix la informació sobre l’estat de la funció objectiu en cada iteració (la 
indicada com a iteració 0 és la inicial). A la primera columna es pot veure el número de la 
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iteració, a la segona columna el valor de la funció objectiu; les columnes 3 i 4 són els valors 
de les components primera (valors de la matriu llavor i la matriu estimada) i segona (flux 
estimat i flux observat) de la funció objectiu respectivament i la darrera fa referència al valor 
de la norma del gradient. 

C.5.6. Informació sobre els arcs amb aforament i el seu valor estimat per la 
nova matriu O/D

El darrer fitxer que es genera serveix per comparar el flux estimat per la nova matriu O/D 
amb el flux observat o aforat. A la figura C.20. es pot veure que l’estructura d’aquest fitxer és 
semblant a l’anterior, amb la mateixa informació rellevant a la capçalera però que l’estructura 
de la informació d'interès és orientada als arcs. La primera columna fa referència a la 
numeració de l’arc donada pel programa, seguidament hi ha la informació del node origen i 
del node destinació (columnes 2 i 3 respectivament); la 4a columna indica quin és el flux 
aforat que s’ha indicat al programa mentre que la darrera columna fa referència al flux 
estimat amb la nova matriu O/D estimada.

 Figura C.20: Captura d’imatge del fitxer d’informació del flux aforat i el flux estimat per arcs 

amb aforaments. Font: Elaboració pròpia.
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ANNEX D. EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ

La definició de les xarxes (centroides, altres nodes, connectors, arcs, girs i prioritats) i de la 
matriu Origen-Destinació pot requerir grans quantitats de memòria, no només pel cost 
computacional que pot suposar aquest emmagatzematge sinó també pel que pot esdevenir 
la cerca de la informació desitjada i el posterior treball amb aquesta. Per tal de fer aprofitar 
de manera el més eficient possible els recursos que s’han d’usar a l’algorisme, la informació 
ha d’ésser emmagatzemada en estructures que minimitzin els requeriments de memòria i 
permetin un ràpid accés.

L’estructura de les dades que es presenta en aquest annex és la que l’equip del CENIT-UPC 
va usar per al funcionament de l’algorisme d’assignació de la demanda a la xarxa (problema 
de l’assignació del trànsit); degut a que és una estructura eficient, l’ampliació realitzada en el 
present treball per a l’estimació de les matrius O/D també organitza la seva informació en 
aquesta estructura de dades. 

La forma bàsica d’aquesta estructura de dades és un array d’index i una o dues matrius amb 
la informació emmagatzemada. La informació que es disposa amb aquesta estructura de 
dades és la referent als arcs, a les parelles O/D, als girs i als arcs prioritaris; també s’usa 
aquesta estructura per emmagatzemar els camins trobats per cada parella O/D, la 
informació dels arcs de cada camí, el jacobià calculat a l’estimació de la matriu O/D o la 
millor matriu O/D trobada.

En un dels arxius de resultats (Resum de les dades introduïdes), explicat al capítol C.5.1 de 
l’annex B, es fa referència a l’array INDEX de la informació sobre els arcs i les parelles O/D.  
figura D.1 (també figura C.15), permet explicar amb exemples l’estructura de dades usada.

Figura D.1: Captura d’imatge del fitxer resum de les dades introduïdes. Font: Elaboració 
pròpia.
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L’array INDEX permet indicar al programa quina és la primera fila de la matriu informació on 
l’element definitori és compartit per diferents elements definits. En el cas de la definició dels 
arcs, l’element definit són els diferents arcs, mentre que els elements definitoris són els 
nodes, d’origen de l’arc.

La informació que es guarda a la matriu d’informació dels arcs són: el node de destinació, el 
node origen i si esdevé intersecció en una matriu; mentre que en la segona matriu es guarda 
informació referent al nombre de carrils, el tipus de via, el volum aforat, la capacitat per 
carril, la velocitat lliure, la funció de cost i la informació que varia amb l’evolució de 
l’algorisme d’assignació del transit com el cost de recórrer aquest arc i el valor de la derivada 
d’aquest.

L’ordenació de la informació es fa segons els node origen, és per aquest motiu que pel cas 
de la figura D.1, l’array INDEX té només 10 files (una per a cada node més una indicativa de 
finalització de l’emmagatzematge), mentre que les matrius informació tenen 13 files (unes 
per a cada arc més una darrera de finalització). A la figura D.2 es pot veure com s’interpreten 
aquestes dades. 1 2 2 3 3 6 7 9 11 13

Figura D.2: Explicació de l’emmagatzematge de la informació dels arcs (la numeració dels 
nodes és la donada pel programa). Font: Elaboració pròpia.
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A l’exemple anterior, s’ha triat per explicar el funcionament d’aquesta estructura tres nodes 
d’origen: el número 1, el número 2 i el número 7. Com es pot veure el node 1 només és el 
node origen de l’arc primer (el que va del node 1 al node 5), és per aquest motiu que el 
número que s’indica a l’array INDEX (i) del node 1 és l’1 (fletxa verda); per indicar que 
només el primer arc té com a origen el node 1 s’usa la informació de l’array INDEX del 
següent node (el 2) que indica que el primer arc amb origen al node 2 és l’arc i, per tant, el 
node 1 és origen de l’arc 2.

El node 2 és un node que no té cap arc de sortida, és per aquest motiu que el valor d’INDEX 
(3) és també dos: el programa interpreta que el primer arc que té com a origen el node 2 és 
el dos i que el primer que té com a origen el node 3 és també l’arc dos, aquesta aparent 
incongruència indica al programa que el node dos no és cap node origen de cap arc.

El node 7 és el node origen de dos arcs, el 7 i el 8, és per aquest motiu que a INDEX(7) 
apareix el número 7 i que a INDEX (8) apareix el número 9, el que indica que l’arc 9 té com 
a origen el node 8 (com a cardinal més baix d’acord amb els comentaris anteriors); 
d’aquesta manera el programa entén que l’arc 7 i l’arc 8 tenen com a node origen el node 7.

A la figura anterior la fletxa verda indica el primer arc que té com a origen el node de 
l’INDEX(i) mentre que la fletxa vermella fa referència a l’arc immediatament posterior al 
darrer que té com a origen el node i.

Com es pot veure aquesta estructura permet identificar ràpidament els arcs que tenen com a 
origen un node en concret, d’aquesta manera el node 5 és origen dels arcs 3, 4 i 5 mentre 
que el node 4 no és origen de cap arc. A més a més de tenir la informació ordenada de 
manera fa que les diferents cerques necessàries es realitzin amb molt rapidesa.

Cal dir que la columna node, , que s’emmagatzema també a la memòria de l’ordinador, 
podria no ésser emmagatzemada degut a que la informació del node origen la dóna l’array 
INDEX (i). Tot i això, els desenvolupadors de l’algorisme de resolució del problema de 
l’assignació del trànsit van considerar adient duplicar aquesta informació per facilitar les 
impressions de dades a la pantalla i als arxius de resultats.

La resta de la informació també és pot classificar de la mateixa manera, els camins 
pertanyen a un O/D en concret de manera que la informació es pot indexar segons un array 
de parelles O/D, els arcs dels camins tenen com a element comú el camí, de manera que 
aquest darrer element és el que és l’element d’index de l’array, o les parelles O/D tenen com 
a element en comú el centroide origen, podent-se estructurar segons aquests.
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ANNEX E. RESULTATS DE L’EXPERIÈNCIA 
COMPUTACIONAL

Aquest annex recull les principals taules resum i figures representatives dels resultats 
obtinguts i dels rendiments de les experiències computacionals. Això vol dir que només es 
mostra una part amb alt grau d’informació significativa dels experiments fets en aquest 
treball de fi de màster; en cap cas s’ha de veure com un apartat on es donen a conèixer tots 
els resultats obtinguts. 

NOTA: Els resultats que al temps total tenen un asterisc (*) significa que el resultat ha 
convergit abans de consumir les iteracions màximes designades.

E.1. Xarxes TEST5 i TEST4

E.1.1. Xarxa TEST5

OD1/OD2 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00

0,00 2.008.139,57 2.008.139,57 2.008.139,57 2.008.139,57 2.008.139,57 2.008.139,57 2.008.139,57

500,00 1.436.487,75 1.255.693,05 1.211.354,57 1.211.354,57 1.211.354,57 1.211.354,57 1.211.354,57

1.000,00 990.760,29 804.149,56 692.638,25 664.569,57 664.569,57 664.569,57 664.569,57

1.500,00 670.956,79 477.107,82 357.425,39 318.974,93 319.019,64 319.686,68 322.836,93

2.000,00 477.077,49 275.547,48 147.685,38 99.338,02 102.716,56 108.325,38 115.268,16

2.500,00 409.122,22 199.710,64 63.663,41 12.287,34 21.345,48 30.787,96 40.678,28

3.000,00 467.091,01 249.689,43 105.450,02 61.480,87 74.669,46 87.049,62 99.185,83

3.500,00 650.983,86 425.526,97 273.088,60 246.663,75 262.821,58 277.323,54 291.057,13

4.000,00 960.800,89 727.246,01 566.603,07 568.029,35 586.093,06 601.926,21 616.622,86

4.500,00 1.396.541,90 1.154.860,02 1.000.990,04 1.025.934,37 1.044.863,94 1.061.231,24 1.076.248,24

5.000,00 1.958.207,09 1.708.377,16 1.596.406,52 1.620.846,21 1.639.577,52 1.655.652,16 1.670.322,21

Taula E.1: Valors (F) per a la representació de la superfície generada per la funció 4.1a per 
a una instància de la xarxa TEST5. Font: Elaboració pròpia
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OD1 / 
OD2 1.388 1.388,5 1.389 1.389,5 1.390 1.390,5 1.391 1.391,5 1.392 1.392,5 1.393 1.393,5 1.394

2.577,8 9.038,3 9.001,3 8.964,5 8.927,7 8.891 8.854,4 8.817,9 8.781,4 8.783 8.794,4 8.805,7 8.817 8.828,3

2.578,3 9.029,8 8.992,9 8.956 8.919,2 8.882,5 8.845,9 8.809,4 8.772,9 8.784,3 8.795,7 8.807,1 8.818,3 8.829,6

2.578,8 9.021,5 8.984,5 8.947,7 8.910,9 8.874,2 8.837,5 8.801 8.774,3 8.785,8 8.797,2 8.808,5 8.819,8 8.831

2.579,3 9.013,3 8.976,3 8.939,4 8.902,6 8.865,9 8.829,3 8.792,7 8.775,9 8.787,3 8.798,7 8.810,1 8.821,3 8.832,6

2.579,8 9.005,2 8.968,2 8.931,3 8.894,5 8.857,8 8.821,2 8.784,6 8.777,6 8.789,1 8.800,4 8.811,8 8.823,1 8.834,3

2.580,3 8.997,3 8.960,3 8.923,4 8.886,6 8.849,8 8.813,2 8.776,6 8.779,5 8.790,9 8.802,3 8.813,6 8.824,9 8.836,1

2.580,8 8.989,4 8.952,5 8.915,5 8.878,7 8.842 8.805,3 8.769,9 8.781,5 8.792,9 8.804,3 8.815,6 8.826,9 8.838,1

2.581,3 8.981,8 8.944,7 8.907,8 8.871 8.834,2 8.797,5 8.772,1 8.783,6 8.795 8.806,4 8.817,7 8.829 8.840,2

2.581,8 8.974,2 8.937,2 8.900,2 8.863,4 8.826,6 8.789,9 8.774,3 8.785,9 8.797,3 8.808,7 8.820 8.831,3 8.842,5

2.582,3 8.966,7 8.929,7 8.892,8 8.855,9 8.819,1 8.782,4 8.776,7 8.788,3 8.799,7 8.811,1 8.822,4 8.833,6 8.844,9

2.582,8 8.959,4 8.922,4 8.885,4 8.848,6 8.811,8 8.775,1 8.779,3 8.790,8 8.802,2 8.813,6 8.824,9 8.836,2 8.847,4

2.583,3 8.952,2 8.915,2 8.878,2 8.841,4 8.804,6 8.770,4 8.782 8.793,4 8.804,9 8.816,2 8.827,5 8.838,8 8.850,1

2.583,8 8.945,2 8.908,1 8.871,1 8.834,3 8.797,5 8.773,2 8.784,8 8.796,2 8.807,7 8.819 8.830,3 8.841,6 8.852,8

Taula E.2: Valors (F) per a la representació de la superfície generada per la funció 4.1a per 
a una instància de la xarxa TEST5. Aproximació a la zona del mínim Font: Elaboració pròpia

E.1.2. Xarxa TEST4

Instància Proc. Valor funció 
obj.

Parella 1 - 3 Parella 2 - 3 Parella 2 - 5 Parella 4 - 5 Parella 5 -4

I

EMME 
(Spiess)

459,99 94,8927 290,775 186,789 184,789 183,913

I

LP 427,49 102,359 279,524 186,786 184,854 190,303

II

EMME 
(Spiess)

91.826,506 4908,96 3367,28 1066,96 6964,99 3751,13

II

LP 89.718,447 4947,75 3382,02 1257,8 6778,8 3666,65

Taula E.3: Taula comparativa entre els resultats obtinguts pel mòdul d’Spiess implementat 
en EMME i els obtinguts en el programa implementat, usant la funció objectiu 4.1a, sense la 

primera component (F1), i usant el mètode d’aproximació del càlcul del Jacobià Local 
Constant (LC). Font: Elaboració pròpia
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E.2. Xarxa SIOUX FALLS

E.2.1. Resultats de l’experiment 1

Mètode Tolerància 
Jacobià

Iter. millor 
valor

Millor valor 
de F

% Millora     
(%)

Temps total 
(seg)

R2                 dels 
arcs

RMSE (arcs)

Valor InicialValor InicialValor Inicial 1.052e+06 0,7941 418,792

ID 10-4 61 1.201e+05 88,592 209,63 0,998 46,4013ID

10-6 22 1.647e+05 84,348 521,65 0,9933 85,7480

ID

10-8 30 1.647e+05 84,349 538,83 0,9932 85,9287

IDo 10-4 22 1.410e+05 86,598 197,8 0,9981 44,9036IDo

10-6 88 1.421e+05 86,494 197,44 0,9981 44,6157

IDo

10-8 51 1.419e+05 86,513 199,15 0,9982 43,8732

IDi 10-4 8 1.470e+05 86,032 197,43 0,9976 49,6697IDi

10-6 8 1.484e+05 85,896 197,37 0,9976 49,2746

IDi

10-8 8 1.484e+05 85,896 198 0,9976 49,2738

LCLC 8 1.479e+05 85,948 198,65 0,9974 51,7878

Taula E.4: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D usant la funció 4.1a i tenint 
en compte el valor màxim de la longitud de passa. Font: Elaboració pròpia

Mètode Tolerància 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

ID 10-4 209,63 93,247 0,075094 6,6521 0,026123ID

10-6 521,65 38,335 0,03004 61,623 0,0111

ID

10-8 538,83 36,991 0,028826 62,969 0,011092

IDo 10-4 197,8 99,684 0,079205 0,21138 0,025658IDo

10-6 197,44 99,315 0,078921 0,58038 0,02524

IDo

10-8 199,15 98,814 0,078489 1,0822 0,025769

IDi 10-4 197,43 99,814 0,079495 0,082657 0,024339IDi

10-6 197,37 99,8 0,078956 0,095042 0,025684

IDi

10-8 198 99,793 0,079027 0,10347 0,024973

LCLC 198,65 99,871 0,078434 0,026426 0,024351

Taula E.5: Consum de temps usant la funció 4.1a i tenint en compte el valor màxim de la 
longitud de passa. Font: Elaboració pròpia

Procediments heurístics per l’estimació de matrius O/D a partir d’aforaments                    Treball de Fi de Màster
VOLUM 2 - ANNEXOS                                                                                                                                          217

Màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat
ETSEIB - ETSECCPB - UPC



Mètode Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

ID 10-4 557 1,2433 0,5438 5 24,2174 5,1916 40ID

10-6 547 1,2210 0,5069 4 23,7826 5,1157 39

ID

10-8 546 1,2188 0,4968 4 23,7391 5,1180 39

IDo 10-4 543 1,2121 0,5107 5 23,6087 5,3221 40IDo

10-6 545 1,2166 0,5132 5 23,6957 5,3197 40

IDo

10-8 545 1,2166 0,5132 5 23,6957 5,3197 40

IDi 10-4 540 1,2054 0,5284 6 23,4783 5,4203 41IDi

10-6 540 1,2054 0,5284 6 23,4783 5,4603 41

IDi

10-8 540 1,2054 0,5284 6 23,4783 5,4603 41

LCLC 540 1,2054 0,5113 5 23,4783 5,3720 40

Taula E.6: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
usant la funció 4.1a i tenint en compte el valor màxim d’alpha. Font: Elaboració pròpia

Mètode Tolerància 
Jacobià

Iter. millor 
valor

Millor valor 
de F

% Millora     
(%)

Temps total 
(seg)

R2                 dels 
arcs

RMSE (arcs)

Valor InicialValor InicialValor Inicial 408,9 0,7941 418,792

ID 10-4 100 244,01 40,338 205,05 0,9261 268,5431ID

10-6 94 243,96 40,351 464,04 0,9179 280,6065

ID

10-8 100 243,83 40,382 526,54 0,9183 279,9361

IDo 10-4 84 262,21 35,887 194,61 0,9324 260,9138IDo

10-6 50 262,41 35,84 195,94 0,9327 260,4136

IDo

10-8 80 262,42 35,837 197,65 0,9327 260,3935

IDi 10-4 48 267,58 34,575 193,68 0,9297 260,3935IDi

10-6 36 269,14 34,194 192,82 0,9269 271,4359

IDi

10-8 36 269,14 34,195 193,47 0,9269 271,4274

LCLC 54 269,23 34,172 193,43 0,9288 269,6650

Taula E.7: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D usant la funció 4.1b i tenint 
en compte el valor màxim de la longitud de passa. Font: Elaboració pròpia

Treball de Fi de Màster                    Procediments heurístics per l’estimació de matrius O/D a partir d’aforaments
218                                                                                                                                          VOLUM 2 - ANNEXOS

Màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat
ETSEIB - ETSECCPB - UPC



Mètode Tolerància 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

ID 10-4 205,05 93,197 0,077148 6,696 0,029607ID

10-6 464,04 41,399 0,033608 58,554 0,01318

ID

10-8 526,54 36,097 0,029662 63,862 0,011564

IDo 10-4 194,61 99,664 0,082694 0,22644 0,026771IDo

10-6 195,94 99,214 0,082928 0,67606 0,027302

IDo

10-8 197,65 98,635 0,082388 1,2557 0,027263

IDi 10-4 193,68 99,804 0,082652 0,086338 0,027095IDi

10-6 192,82 99,791 0,082171 0,10126 0,025857

IDi

10-8 193,47 99,778 0,082285 0,11399 0,0257

LCLC 193,43 99,864 0,082592 0,02738 0,025729

Taula E.8: Consum de temps usant la funció 4.1b i tenint en compte el valor màxim de la 
longitud de passa. Font: Elaboració pròpia

Mètode Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

ID 10-4 561 1,2522 0,5520 5 24,3913 4,8700 40ID

10-6 553 1,2344 0,5395 5 24,0435 5,1708 40

ID

10-8 553 1,2344 0,5395 5 24,0435 5,1708 40

IDo 10-4 559 1,2478 0,5660 5 24,3043 5,1704 40IDo

10-6 561 1,2522 0,5757 5 24,3913 5,1814 40

IDo

10-8 561 1,2522 0,5757 5 24,3913 5,1814 40

IDi 10-4 556 1,2411 0,5589 5 24,1739 5,2141 40IDi

10-6 556 1,2411 0,5589 5 24,1739 5,2141 40

IDi

10-8 556 1,2411 0,5589 5 24,1739 5,2141 40

LCLC 553 1,2344 0,5477 5 24,0435 5,1540 40

Taula E.9: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
usant la funció 4.1b i tenint en compte el valor màxim d’alpha. Font: Elaboració pròpia
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Mètode Tolerància 
Jacobià

Iter. millor 
valor

Millor valor 
de F

% Millora     
(%)

Temps total 
(seg)

R2                 dels 
arcs

RMSE (arcs)

Valor InicialValor InicialValor Inicial -90.712 0,7941 418,792

ID 10-4 100 -90.864 0,16705 203,85 0,9215 273,6510ID

10-6 88 -90.865 0,16837 468,7 0,9174 279,9260

ID

10-8 99 -90.865 0,16854 531,59 0,9182 278,4650

IDo 10-4 62 -90.835 0,13498 196,23 0,9324 258,5582IDo

10-6 58 -90.826 0,125 196,2 0,9289 264,2843

IDo

10-8 58 -90.826 0,125 195,94 0,9289 264,2589

IDi 10-4 54 -90.826 0,12525 193,97 0,9326 260,7055IDi

10-6 57 -90.827 0,12706 194,79 0,93 264,8155

IDi

10-8 57 -90.827 0,12707 194,93 0,93 264,7862

LCLC 52 -90.824 0,1237 191,83 0,9324 262,0461

Taula E.10: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D usant la funció 4.2 i tenint 
en compte el valor màxim de la longitud de passa. Font: Elaboració pròpia

Mètode Tolerància 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

ID 10-4 203,85 93,059 0,076934 6,8218 0,042378ID

10-6 468,7 41,18 0,033938 58,768 0,018069

ID

10-8 531,59 36,365 0,02994 63,589 0,016262

IDo 10-4 196,23 99,652 0,082667 0,22433 0,041086IDo

10-6 196,2 99,198 0,083208 0,67571 0,042988

IDo

10-8 195,94 98,618 0,082001 1,2597 0,040349

IDi 10-4 193,97 99,791 0,083085 0,086169 0,039502IDi

10-6 194,79 99,774 0,083707 0,10121 0,041057

IDi

10-8 194,93 99,761 0,08354 0,11403 0,041347

LCLC 191,83 99,851 0,081885 0,027319 0,04107

Taula E.11: Consum de temps usant la funció 4.2 i tenint en compte el valor màxim de la 
longitud de passa. Font: Elaboració pròpia
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Mètode Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

ID 10-4 546 1,2188 0,5273 5 23,7391 4,9186 40ID

10-6 554 1,2366 0,5447 5 24,0870 5,2080 40

ID

10-8 553 1,2344 0,5436 5 24,0435 5,2127 40

IDo 10-4 558 1,2455 0,5610 5 24,2609 5,0409 39IDo

10-6 563 1,2567 0,5580 5 24,4783 4,8800 40

IDo

10-8 565 1,2612 0,5678 5 24,5652 4,9063 40

IDi 10-4 560 1,25 0,5630 5 24,3478 5,2801 40IDi

10-6 563 1,2567 0,5699 5 24,4783 5,2326 40

IDi

10-8 563 1,2567 0,5699 5 24,4783 5,2326 40

LCLC 558 1,2455 0,5610 5 24,2609 5,2768 40

Taula E.12: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
usant la funció 4.2 i tenint en compte el valor màxim d’alpha. Font: Elaboració pròpia
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Funció objectiu Tol 10-4

4.1a

4.1b

4.2

Taula E.13: Gràfiques de l’evolució del valor de cada funció objectiu segons mètode 
d’estimació usat, tenint en compte l’alpha màxima i amb una precisió de càlcul del Jacobià 

de 10-4 (En abscisses, la iteració; en ordenades, el valor de la funció objectiu). Font: 
Elaboració pròpia
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Funció objectiu Mètode ID - Tol 10-4

4.1a

4.1b

4.2

Taula E.14: Gràfiques de l’evolució del valor de les components de cada funció objectiu 
usant el mètode d’estimació ID, tenint en compte l’alpha màxima i amb una precisió de càlcul 

del Jacobià de 10-4 (En abscisses, la iteració; en ordenades, el valor de la funció objectiu). 
Font: Elaboració pròpia
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4.2 Mètode ID - Tol 10-4

Valor de la funció 
objectiu

Valor de la primera 
component

Valor de la segona 
component

Taula E.15: Gràfiques de l’evolució del valor de les components de la funció objectiu 4.2 
usant el mètode d’estimació ID, tenint en compte l’alpha màxima i amb una precisió de càlcul 

del Jacobià de 10-4  (En abscisses, la iteració; en ordenades, el valor de la funció objectiu). 
Es realitza aquesta taula ja que a l’anterior pot semblar que no hi ha variacions Font: 

Elaboració pròpia
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Resultat segons funció objectiuResultat segons funció objectiuResultat segons funció objectiu

4.1a 4.1b 4.2

Valor inicialValor inicial 1.052e+06 408,9 -90.712

Millor matriu obtinguda 
per funció objectiu

4.1a 1.201e+05 12397,82 -88.955

Millor matriu obtinguda 
per funció objectiu

4.1b 5.128e+05 243,83 -90.863
Millor matriu obtinguda 
per funció objectiu

4.2 5.0880e+05 242,51 -90.865

Taula E.16: Valors de les funcions objectiu amb els resultats obtinguts amb altres funcions 
per a l’experiment 1 de la xarxa SIOUX FALLS. Font: Elaboració pròpia

E.2.2. Resultats de l’experiment 2

Fun Est. 
Jacob

It. millor 
valor F

Millor valor F  Millora     
(%)

T. total 
(seg)

R2  par. 
O/D

RMSE (p. 
O/D)

RMSE (a. 
af)

RMSE 
(arcs)

4.1a V. inicialV. inicial 16.479 0,9962 18,9481 52,4076 56,23394.1a

ID 99 1.912 88,397 206,93 0,9963 18,6147 6,3890 45,2450

4.1a

IDo 5 2.507 84,785 163,78* 0,9963 18,6106 8,3104 44,9965

4.1a

IDi 4 2.969,6 81,98 167,04* 0,9962 18,6620 11,5316 44,8797

4.1a

LC 4 2.993,6 81,834 197,17 0,9962 18,7161 11,6207 44,9873

4.1b V. inicialV. inicial 5,2117 0,9962 18,9481 52,4076 56,23394.1b

ID 99 3,202 38,561 209,27 0,9965 18,0632 32,7819 48,3346

4.1b

IDo 66 3,4389 34,016 196,46 0,9965 18,0447 32,3158 48,7110

4.1b

IDi 70 3,4492 33,818 196,05 0,9965 18,0920 32,0688 48,3923

4.1b

LC 68 3,4857 33,119 195,82 0,9964 18,1991 32,2087 48,7702

4.2 V. inicialV. inicial -1.01e+05 0,9962 18,9481 52,4076 56,23394.2

ID 49 -1.01e+05 0,0019707 102,21* 0,9964 18,1957 33,8436 49,0941

4.2

IDo 42 -1.01e+05 0,0017122 92,106* 0,9965 18,1032 32,8157 48,9880

4.2

IDi 45 -1.01e+05 0,0017052 88,121* 0,9965 18,0770 31,8583 48,2915

4.2

LC 44 -1.01e+05 0,0016665 96,108* 0,9964 18,1626 31,7631 48,5547

Taula E.17: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-10%) i 
usant una tolerància d’estimació del Jacobià de 10-4 i tenint en compte el valor màxim de la 

longitud de passa. Font: Elaboració pròpia
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Funció Estimació 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

4.1a ID 206,93 93,515 0,073577 6,3843 0,0275664.1a

IDo 163,78* 99,69 0,079809 0,20229 0,028099

4.1a

IDi 167,04* 99,81 0,081524 0,0814 0,027562

4.1a

LC 197,17 99,867 0,080835 0,026532 0,025253

4.1b ID 209,27 93,375 0,075093 6,5211 0,0283684.1b

IDo 196,46 99,689 0,080747 0,20185 0,028663

4.1b

IDi 196,05 99,81 0,079929 0,083885 0,026169

4.1b

LC 195,82 99,869 0,0795 0,026637 0,025223

4.2 ID 102,21* 95,756 0,074091 6,1908 0,0505024.2

IDo 92,106* 99,673 0,077736 0,19583 0,053515

4.2

IDi 88,121* 99,786 0,080083 0,082677 0,050746

4.2

LC 96,108* 99,848 0,078055 0,025457 0,048718

Taula E.18: Consum de temps per a l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-10%). 
Precisió del Jacobià de 10-4 i usant valor màxim de alpha. Font: Elaboració pròpia

Funció Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

4.1a ID 526 1,1741 0,4392 4 22,8696 4,0358 314.1a

IDo 535 1,1942 0,4958 4 23,2609 4,9275 39

4.1a

IDi 537 1,1987 0,5117 5 23,3478 4,9835 39

4.1a

LC 537 1,1987 0,5117 5 23,3478 4,9835 39

4.1b ID 535 1,1942 0,4912 4 23,2609 4,8474 384.1b

IDo 537 1,1987 0,5029 4 23,3478 4,9660 39

4.1b

IDi 537 1,1987 0,5029 4 23,3478 4,9660 39

4.1b

LC 536 1,1964 0,4926 4 23,3043 4,8314 38

4.2 ID 535 1,1942 0,4912 4 23,2609 4,847 384.2

IDo 537 1,1987 0,5029 4 23,3478 4,9660 39

4.2

IDi 537 1,1987 0,5029 4 23,3478 4,9660 39

4.2

LC 536 1,1964 0,4926 4 23,3043 4,8314 38

Taula E.19: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
amb matriu pertorbada +/10%. Font: Elaboració pròpia
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Fun Est. 
Jacob

It. millor 
valor F

Millor valor F  Millora     
(%)

T. total 
(seg)

R2  par. 
O/D

RMSE (p. 
O/D)

RMSE (a. 
afo)

RMSE 
(arcs)

4.1a V. inicialV. inicial 61.564 0,9832 38,1774 101,295 95,03054.1a

ID 28 7.522,5 87,781 207,97 0,9836 37,6783 13,2427 87,6908

4.1a

IDo 5 11.654 81,069 194,19 0,9832 38,1332 21,3157 88,5511

4.1a

IDi 4 12.003 80,503 194,58 0,9832 38,0500 25,8369 88,5777

4.1a

LC 5 12.165 80,24 193,95 0,9833 38,000 20,9302 88,6369

4.1b V. inicialV. inicial 23,53 0,9832 38,1774 101,295 95,03054.1b

ID 84 13,41 40,479 209,11 0,9840 37,2091 67,3520 86,3610

4.1b

IDo 23 15,714 30,252 193,15 0,9835 37,7735 70,7825 88,4334

4.1b

IDi 23 15,805 29,85 192,49 0,9835 37,7283 70,6521 88,6087

4.1b

LC 23 15,787 29,93 194,57 0,9836 37,6401 70,9463 88,4921

4.2 V. inicialV. inicial -1.00e+05 0,9832 38,1774 101,295 95,03054.2

ID 65 -1.00e+05 0,0087453 147,3* 0,9840 37,1890 67,4993 86,2867

4.2

IDo 18 -1.00e+05 0,0065191 98,428* 0,9834 37,8502 73,0998 88,8616

4.2

IDi 18 -1.00e+05 0,0064869 108,09* 0,9835 37,8226 73,0178 89,0205

4.2

LC 23 -1.00e+05 0,0064746 111,85* 0,9837 37,5555 69,5525 88,2000

Taula E.20: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-20%). 
Precisió del Jacobià de 10-4 i usant valor màxim de alpha. Font: Elaboració pròpia

Funció Estimació 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

4.1a ID 207,97 93,132 0,077133 6,7611 0,0302474.1a

IDo 194,19 99,669 0,082811 0,22195 0,026235

4.1a

IDi 194,58 99,805 0,083467 0,085313 0,025741

4.1a

LC 193,95 99,865 0,081988 0,0273 0,025823

4.1b ID 209,11 92,758 0,076178 7,1365 0,0295954.1b

IDo 193,15 99,663 0,082098 0,22781 0,027243

4.1b

IDi 192,49 99,806 0,082391 0,086061 0,025924

4.1b

LC 194,57 99,864 0,082298 0,027117 0,026884

4.2 ID 147,3* 92,753 0,075921 7,1278 0,040044.2

IDo 98,428* 98,078 0,080881 0,22405 0,051453

4.2

IDi 108,09* 99,788 0,081239 0,084528 0,046465

4.2

LC 111,85* 99,847 0,081595 0,026171 0,045597

Taula E.21: Consum de temps per a l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-20%). 
Precisió del Jacobià de 10-4 i usant valor màxim de alpha. Font: Elaboració pròpia
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Funció Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

4.1a ID 550 1,2277 0,5403 5 23,9130 5,2908 404.1a

IDo 557 1,2433 0,5519 5 24,2174 4,9603 40

4.1a

IDi 552 1,2321 0,5384 5 24 5,0130 40

4.1a

LC 548 1,2232 0,5339 5 23,8261 5,0618 40

4.1b ID 543 1,2121 0,5063 4 23,6087 5,2315 394.1b

IDo 554 1,2366 0,5281 4 24,0867 5,0641 39

4.1b

IDi 548 1,2232 0,5125 4 23,8261 5,1470 39

4.1b

LC 545 1,2165 0,5088 4 23,6957 5,154 39

4.2 ID 543 1,2121 0,5063 4 23,6087 5,2315 394.2

IDo 554 1,2366 0,5281 4 24,0867 5,0641 39

4.2

IDi 554 1,2366 0,5281 4 24,0867 5,0641 39

4.2

LC 545 1,2165 0,5088 4 23,6957 5,1536 39

Taula E.22: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
amb matriu pertorbada +/-20%. Font: Elaboració pròpia

Fun Est. 
Jacob

It. millor 
valor F

Millor valor F  Millora     
(%)

T. total 
(seg)

R2  par. 
O/D

RMSE (p. 
O/D)

RMSE (a. 
afo)

RMSE 
(arcs)

4.1a V. inicialV. inicial 1.992e+05 0,9575 60,3315 182,2601 188,56294.1a

ID 22 25.386 87,263 208,7 0,9586 59,4826 25,0922 151,6840

4.1a

IDo 6 38.894 80,486 196,42 0,9577 60,1382 33,2132 154,826

4.1a

IDi 5 42.049 78,903 196,85 0,9575 60,2491 38,8728 152,650

4.1a

LC 4 41.914 78,971 197,31 0,9574 60,3264 40,7446 155,101

4.1b V. inicialV. inicial 70,259 0,9575 60,3315 182,2601 188,56294.1b

ID 100 50,344 28,346 209,54 0,962 57,0574 157,0582 164,789

4.1b

IDo 78 58,618 16,569 195,22 0,9608 57,9389 145,0834 172,950

4.1b

IDi 74 59,447 15,389 195,56 0,9607 57,9850 144,5668 171,813

4.1b

LC 50 59,976 14,636 196,27 0,9602 58,3470 146,937 173,264

4.2 V. inicialV. inicial -99.023 0,9575 60,3315 182,2601 188,56294.2

ID 58 -99.042 0,018818 128,92* 0,9619 57,1014 138,3687 164,780

4.2

IDo 42 -99.033 0,010024 106,29* 0,9612 57,6002 142,9313 170,774

4.2

IDi 39 -99.032 0,0089693 111,31* 0,9598 58,6420 148,3733 174,111

4.2

LC 50 -99.032 0,0087928 132,51* 0,9602 58,3451 146,8501 172,669

Taula E.23: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-30%). 
Precisió del Jacobià de 10-4 i usant valor màxim de alpha. Font: Elaboració pròpia
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Funció Estimació 
Jacobià

Temps 
execució

(seg)

% Càlcul 
assignació

(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres 
operacions

(%)

4.1a ID 208,7 93,095 0,074438 6,8028 0,028164.1a

IDo 196,42 99,694 0,078775 0,20216 0,024815

4.1a

IDi 196,85 99,818 0,078352 0,079523 0,024025

4.1a

LC 197,31 99,869 0,079158 0,026569 0,024861

4.1b ID 209,54 92,851 0,074253 7,0456 0,0286424.1b

IDo 195,22 99,69 0,078946 0,20524 0,025696

4.1b

IDi 195,56 99,814 0,078912 0,081721 0,025478

4.1b

LC 196,27 99,867 0,080606 0,026712 0,025978

4.2 ID 128,92* 92,934 0,073248 6,947 0,046014.2

IDo 106,29* 99,672 0,078499 0,20224 0,047311

4.2

IDi 111,31* 99,792 0,078625 0,080356 0,0491

4.2

LC 132,51* 99,849 0,079909 0,02629 0,045118

Taula E.24: Consum de temps per a l’estimació de la matriu O/D (pertorbada +/-30%). 
Precisió del Jacobià de 10-4 i usant valor màxim de alpha. Font: Elaboració pròpia

Funció Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

4.1a ID 536 1,1964 0,5318 6 23,3043 5,3685 414.1a

IDo 541 1,2076 0,5255 6 23,5217 5,0723 41

4.1a

IDi 535 1,1942 0,4583 5 23,2609 4,1933 34

4.1a

LC 535 1,1942 0,4632 5 23,2609 4,1412 34

4.1b ID 528 1,1786 0,5212 6 22,9565 5,6143 424.1b

IDo 531 1,1853 0,5253 6 23,0870 5,6639 42

4.1b

IDi 531 1,1853 0,5253 6 23,0870 5,6639 42

4.1b

LC 531 1,1853 0,5253 6 23,0870 5,6639 42

4.2 ID 529 1,1808 0,5226 6 23 5,6105 424.2

IDo 532 1,1875 0,5309 6 23,1304 5,723 42

4.2

IDi 531 1,1853 0,5253 6 23,0866 5,6639 42

4.2

LC 531 1,1853 0,5253 6 23,0870 5,6639 42

Taula E.25: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu) 
amb matriu pertorbada +/-30%. Font: Elaboració pròpia
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E.3. Xarxa TERRASSA

E.3.1. Resultats de l’experiment 1

Mètode Alpha 
màxima

Iter. millor 
valor

Millor valor 
de F

% Millora     
(%)

Temps total 
(seg)

R2                 dels 
arcs

RMSE

Valor InicialValor InicialValor Inicial 5.2132e8 0,9406 1902,6935

ID
SI 50 2.2719e8 56,421 1.285,1 0,9782 1122,21

ID
NO 46 2.078e8 60,141 1.327,5 0,9838 974,54

IDo
SI 50 2.3589e8 54,757 1.023,4 0,9777 1134,89

IDo
NO 23 2.2538e8 56,767 1.101,9 0,9809 1055,01

IDi
SI 49 2.3566e8 54,795 1.081,2 0,9780 1134,10

IDi
NO 20 2.3273e8 55,356 1.072,1 0,9808 1060,68

LC
SI 50 2.3589e8 54,751 1.054,8 0,9781 1131,77

LC
NO 23 2.3418e8 55,08 1.115,2 0,9820 1027,91

Taula E.26: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D usant la funció 4.1a. 288 
arcs aforats (9,75%) amb 30% de pertorbació respecte flux de la situació d’equilibri de la 

matriu llavor. Font: Elaboració pròpia

Mètode Alpha màxima Temps 
execució

(seg)

% Càlcul assig.
(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres oper. 
(%)

ID
SI 1.285,1 84,21 0,15727 15,337 0,085071

ID
NO 1.327,5 86,22 0,14931 13,549 0,081464

IDo
SI 1.023,4 98,826 0,19811 0,88949 0,086265

IDo
NO 1.101,9 98,934 0,17835 0,80625 0,081186

IDi
SI 1.081,2 99,144 0,1905 0,58471 0,081262

IDi
NO 1.072,1 99,157 0,17834 0,58289 0,081447

LC
SI 1.054,8 99,532 0,19453 0,1909 0,082744

LC
NO 1.115,2 99,568 0,17284 0,17944 0,079614

Taula E.27: Consum de temps usant la funció 4.1a. 288 arcs aforats (9,75%) amb 30% de 
pertorbació respecte flux de la situació d’equilibri de la matriu llavor. Font: Elaboració pròpia
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Ús  Alpha Màxima Funció 4.1a - Tol 10-4

SÍ

NO

Taula E.28: Gràfiques de l’evolució del valor de la funció objectiu 4.1a segons mètode 
d’estimació usat i si es té en compte l’alpha màxima o no; precisió de càlcul del Jacobià de 
10-4 (En abscisses la iteració, en ordenades el valor de la funció objectiu). Font: Elaboració 

pròpia

Funció Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

ID SI 3.054 1,3794 0,8833 15 55,5273 16,5210 89ID

NO 2.905 1,3199 0,8312 14 52,8182 16,4152 94

IDo SI 3.065 1,3844 0,8636 13 55,7272 17,3199 96IDo

NO 2.975 1,3438 0,8631 16 54,0910 16,3499 95

IDi SI 2.993 1,3519 0,8852 18 54,4182 16,5811 95IDi

NO 2.899 1,3088 0,8394 18 52,7091 15,2907 91

LC SI 2.980 1,3460 0,8724 17 54,1819 16,7452 94LC

NO 2.890 1,3053 0,7991 14 52,5455 15,0741 94

Taula E.29: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu), 
amb 288 arcs aforats amb pertorbació del flux d’equilibri +/-30% Font: Elaboració pròpia
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Mètode de   Càlcul Funció 4.1a - Tol 10-4

ID

IDo

IDi

LC

Taula E.30: Gràfiques de l’evolució del valor de la funció objectiu 4.1a segons mètode 
d’estimació usat i si es té en compte l’alpha màxima o no; precisió de càlcul del Jacobià de 

10-4 (En abscisses, la iteració; en ordenades, el valor de la funció objectiu). Font: Elaboració 
pròpia
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E.3.2. Resultats de l’experiment 2

Mètode Alpha 
màxima

It. millor 
valor F

Millor 
valor F

 Millora     
(%)

T. total 
(seg)

R2  par. 
O/D

RMSE (p. 
O/D)

RMSE (a. 
afo)

RMSE 
(arcs)

Valor InicialValor InicialValor Inicial 5.482e8 0,9821 276,20 1975,22 1882,55

ID
SI 41 2.126e7 96,121 1.338,3 0,9836 242,70 228,31 516,97

ID
NO 41 1.962e7 96,421 1.283,6 0,9833 241,87 201,83 506,37

IDo
SI 49 2.138e7 96,100 1.066,2 0,983 242,20 223,74 528,40

IDo
NO 39 2.112e7 96,148 1.078,2 0,983 241,68 215,81 525,81

IDi
SI 29 2.315e7 95,777 1.052,3 0,9832 244,23 266,00 536,35

IDi
NO 28 2.282e7 95,837 1.074 0,9833 242,95 252,72 529,75

LC
SI 34 2.355e7 95,703 1.080,8 0,9833 244,07 262,90 534,38

LC
NO 28 2.306e7 95,794 1.47,2 0,9833 243,87 252,72 532,58

Taula E.31: Resum dels resultats de l’estimació de la matriu O/D usant la funció 4.1a. 281 
arcs aforats (9,52%) amb flux aforat idèntic al flux en situació d’equilibri de la matriu 

respresentativa; la matriu llavor és una pertorbació de la matriu representativa de +/-20%. 
Font: Elaboració pròpia

Mètode Alpha màxima Temps 
execució

(seg)

% Càlcul assig.
(%)

% Prep. dades
(%)

% Càlcul 
Jacobià

(%)

% Altres oper. 
(%)

ID
SI 1.338,3 82,213 0,16438 17,555 0,068219

ID
NO 1.283,6 82,2 0,16657 17,555 0,07906

IDo
SI 1.066,2 98,861 0,19832 0,86349 0,07733

IDo
NO 1.078,2 98,875 0,19334 0,85469 0,07661

IDi
SI 1.052,3 99,119 0,20057 0,60038 0,080434

IDi
NO 1.074 99,128 0,1978 0,58648 0,087305

LC
SI 1.080,8 99,54 0,1975 0,18721 0,074919

LC
NO 1.47,2 99,558 0,18642 0,17645 0,079349

Taula E.32: Consum de temps usant la funció 4.1a 281 arcs aforats (9,52%) amb flux aforat 
idèntic al flux en situació d’equilibri de la matriu representativa; la matriu llavor és una 

pertorbació de la matriu representativa de +/-20%. Font: Elaboració pròpia
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Funció Tol.  
Jacobià

Total 
Camins

Mitjana 
núm. cam. 

OD

Des. Est. 
núm. cam. 

OD

Màxim 
núm. a un 

OD 

Mitjana 
núm. cam. 

Ori

Des. Est. 
núm. cam. 

Ori

Màxim 
núm. a un 

Ori 

ID SI 3.183 1,4370 0,8701 13 57,8727 16,5651 96ID

NO 3.108 1,4032 0,8155 10 56,5091 15,8514 93

IDo SI 3.035 1,3702 0,8274 13 55,1819 16,7659 95IDo

NO 3.047 1,3756 0,8337 13 55,4 17,1979 95

IDi SI 3.083 1,3919 0,8509 13 56,0545 16,9388 93IDi

NO 3.049 1,3765 0,8424 13 55,4364 16,5790 94

LC SI 3.078 1,3896 0,8538 13 55,9636 16,8350 92LC

NO 3.061 1,3819 0,8491 12 55,6545 16,6812 94

Taula E.33: Número de camins trobats per experiment (matriu amb millor funció objectiu), 
amb 281 arcs aforats amb pertorbació de la matriu representativa de +/-20% Font: 

Elaboració pròpia
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