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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document descriu el funcionament del programari AnellBarna. És una aplicació 

que s'utilitza per fer consultes sobre les dades de trànsit que s'emmagatzemen a la 

Base de Dades Històrica del Servei Català de Trànsit. 

És un eina capaç d'extreure dades dels vehicles que circulen per la xarxa viaria catalana 

i realitzar informes sobre la mobilitat, presentant la informació de forma gràfica i 

numèrica. També permet comparar diversos períodes de característiques similars per 

tal de preveure quants moviments es produiran a les operacions especials de trànsit. 
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2. MANUAL D'USUARI 

2.1  Inicial l'aplicació 

Per executar el programari cal fer doble clic a l'executable "AnellBarna.exe" ubicat a la 

carpeta on s'hagi instal·lat la aplicació. 

 

Figura 1. Accés directe de l'aplicació. 

 

S'obrirà el formulari principal on apareixen totes les opcions disponibles del 

programari. Aquest formulari es mostra al detectar el pas del ratolí per la part central 

superior de la pantalla, i s'oculta quan el ratolí no es troba en aquesta zona. 

 

Figura 2. Formulari principal. 
 

A continuació es descriuen totes les funcionalitats de les icones que apareixen: 

 

 

Aquesta icona serveix per obrir el formulari de creació d'un nou estudi. 

Aquesta icona ens obra un estudi prèviament configurat, ens demanarà el 

directori i el nom de l'arxiu de configuració. 
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Aquesta icona serveix per emmagatzemar la configuració d'un estudi que hem 

configurat com a nou. 

Aquesta opció permet exportar en un full de càlcul les dades de l'estudi que 

s'està executant actualment. 

 

Aquesta icona desplega totes les gràfiques disponibles a l'aplicació. Quan 

s'escull un tipus de gràfic, obre una finestra amb la representació d'aquest. 

Aquesta opció obre la interfície de configuració, es pot configurar la connexió 

a la Base de dades.  

Quan es prem sobre aquesta icona, sortim de l'aplicació. 

 

 2.2  Configurar l'accés a la Base de Dades 

És imprescindibles tenir accés a la Base de Dades per a que el programa pugui 

funcionar. Per tant, s'haurà de crear un ODBC que permeti fer de connector entre el 

programa i la BD. El sistema gestor de la base de dades és Oracle, per tant, cal tenir 

instal·lat l'Oracle Client compatible amb la versió 10g. 

Un cop creat l'ODBC d'usuari es farà servir la opció "Configuració" per assegurar que el 

connector funciona correctament. 

 

Figura 3. Formulari per crear la connexió a la BD. 
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2.3  Crear un nou estudi 

Quan es selecciona l'opció "Nou estudi" s'obre el formulari que permet configurar 

l'estudi que l'usuari desitgi. 

 

Figura 4. Formulari per crear un nou estudi 
 

A continuació es descriuen totes les opcions d'aquest formulari: 

 

Botons per obrir, guardar, activar o actualitzar un estudi. 

 

Títol de l'estudi. 

 

Nombre de períodes de referència. Períodes històrics que es volen comparar. 



P à g i n a  | 7  Manual d'usuari AnellBarna       

 

 

Per a cada període històric, s'han de carregar les dades mitjançant un fitxer. 

 

 Nom del període de referència. Per exemple es pot posar l'any. 

 

Data i hora inicial i final de cada període. 

 

Configuració de l'estudi: carreteres i seccions de mesura. 

 

Botons per afegir o eliminar estudis i carreteres. 

Per crear un estudi, l'usuari ha de seguir aquestes indicacions: 

1. Posar un títol a l'estudi, per exemple "Setmana Santa". 

2. Escollir la data i l'hora inicial de l'estudi, i també la data i l'hora final. 

3. Afegir un estudi que descrigui la selecció de carreteres i seccions de mesura, 

per exemple "Anell 1". 



P à g i n a  | 8  Manual d'usuari AnellBarna       

 

 

Figura 5. Formulari per afegir un nou estudi. 
 

4. Sobre l'estudi creat s'han d'afegir les carreteres i seccions de mesura que 

l'usuari desitgi. Com a mínim s'han de posar les seccions de mesura bàsiques, 

que són les que s'utilitzaran com a prioritàries, però també es poden afegir 

seccions de reserva, per si les bàsiques fallen en algun moment de l'estudi. 

 

Figura 6. Formulari per afegir les seccions de mesura d'una carreterea. 
 

5. Un cop configurat l'estudi, es poden afegir períodes de referència, que seran els 

que es compararan amb l'estudi present. Cada període de referència crea una 

nova pestanya similar a la principal. S'han de seguir les mateixes passes dels 

punt 3 i 4 per omplir les carreteres i seccions de mesura. També es disposa de 

l'opció de carregar les dades de referència mitjançant un full de càlcul amb les 

dades d'aquests períodes. 
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Figura 7. Formulari de configuració complet. 
 

6. Un cop finalitzada la configuració, es pot emmagatzemar per tal de carregar-la 

de forma automàtica posteriorment. 

7. Finalment, quan es desitgi executar l'estudi, s'haurà de prémer la opció 

"Activar". 

2.4  Carregar un estudi prèviament configurat 

Si es disposa d'un estudi que s'ha configurat prèviament, aquest es pot carregar 

automàticament i així evitar configurar-lo manualment. Per dur a terme aquesta tasca, 

s'ha de seleccionar la opció "Carregar estudi" des del formulari principal o des de el 

formulari de configuració d'un nou estudi. 

S'obrirà un quadre de diàleg, que demanarà el fitxer de configuració que l'usuari 

desitgi carregar. 
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2.5  Visualitzar les dades 

Després d'activar un estudi, es genera el menú des d'on es poden obrir les gràfiques o 

comparatives que l'usuari desitgi. En aquest menú apareix el nom de l'estudi 

configurat amb totes les carreteres.  

 

Figura 8. Menú desplegable per consultar les gràfiques i comparatives. 
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3. TIPUS DE GRÀFIQUES 

Per a cada carretera es generen un conjunt de gràfiques que es detallen a continuació. 

3.1  Gràfiques d'intensitats per sentit 

Les gràfiques d'intensitat mostren la quantitat de vehicles que han circulat cada quart 

d'hora en un sentit concret (sortida o entrada) i per a cada període configurat. 

 

Figura 9. Gràfica d'intensitats de 15 minuts 

3.2  Gràfiques d'intensitat acumulada per sentit 

Les gràfiques d'intensitat acumulada mostren la quantitat de vehicles que s'han 

desplaçat en un sentit des de l'inici de l'operació i per a cada període configurat. 
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Figura 10. Gràfica d'intensitat acumulada 

3.3  Gràfiques de flux net acumulat 

El Flux Net acumulat és la diferència entre la sortida i la entrada acumulada. Quan la 

pendent d'aquesta gràfica és positiva, vol dir que hi ha més quantitat de vehicles que 

surten, quan és negativa hi ha més vehicles que entren. Quan no hi ha pendent vol dir 

que existeix un equilibri entre els vehicles de sortida i d'entrada. 

 

Figura 11. Gràfica de Flux Net Acumulat 
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3.4  Gràfiques d'intensitat horària del període present 

La gràfica d'intensitat horària mostra la quantitat de vehicles que s'han desplaçat a 

cada hora del període actual i en ambdós sentits de la marxa. 

 

Figura 12. Intensitat horària del període actual 

3.5  Opcions de les gràfiques 

Per a totes les gràfiques hi ha un menú contextual que permet visualitzar les zones 

d'especial interès en una operació especial. A continuació es descriuen les 5 opcions 

per visualitzar una  gràfica. 

 

Figura 13. Menú contextual de les gràfiques 
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 Operació completa: Mostra tots els dies de la operació, des de l'inici fins al 

final. 

 Inici operació: Mostra les primeres 24 hores de l'inici de la operació. 

 Final operació: Mostra les darreres 24 hores de l'operació. 

 12-12: Realitza in zoom de 24 hores tenint en compte la data i hora actual. De 

forma que mostra les darreres 12 hores i les properes 12. 

 Automàtic: En funció de cada moment de la operació, les gràfiques 

s'actualitzen mostrant les dades de més interès en el següent ordre: Inicio 

operació, 12-12 i final operació. 
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4. COMPARATIVES 

Aquest formulari permet comparar les dades numèriques de cada període. A l'inici de 

cada operació es comparen les dades de les primeres 24h. dels vehicles que surten de 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I quan finalitza la operació especial, es comparen 

les dades de les darreres 12h. d'entrada a Barcelona. Es generen tantes comparatives 

com períodes s'hagin configurat, i en aquests apareixen les següents dades: 

 L'hora. 

 Intensitat acumulada. 

 Percentatge de variació acumulat. 

 Intensitat sense acumular. 

 Percentatge de variació sense acumular. 

 

L'usuari pot escollir amb quin període de referència vol realitzar la comparativa, de 

forma que les diferències es calculen en funció del període escollit. 

 

Figura 14. Taula de comparatives 
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4.1  Mobilitat 

A mesura que avança la operació especial, a la part inferior de la pantalla es mostra la 

informació sobre la mobilitat. Apareixen tres dades importants: 

 Intensitat d'entrada acumulada. 

 Intensitat de sortida acumulada. 

 Flux Net acumulat. 

 

 

Figura 15. Informació sobre la mobilitat 

 


