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Resum del Projecte 

 

La preocupació actual de les administracions per l'optimització de la despesa pública i la 

creixent demanda social de sostenibilitat en el consum dels recursos energètics han 

propiciat un major interès per la planificació acurada del transport públic. En aquest sentit, 

resulta fonamental per a la presa de decisions sobre les línies d'autobús o de metro conèixer 

amb precisió les preferències de moviment dels passatgers. Una de les eines per quantificar-

les són les matrius Origen-Destinació. Tradicionalment s'obtenen per enquestes, un 

procediment car i lent, i clarament invàlid per a canvis sobtats dels patrons d´ús. Per això 

s'han buscat altres maneres més automatitzades d'aconseguir-les. La possibilitat de detectar 

dispositius sense fils dels passatgers ha permès plantejar mètodes alternatius per elaborar 

matrius OD d'una manera més simple. En aquest projecte s'estudia de forma teòrica i per 

simulació la possibilitat de predir una matriu OD a partir només de les dades d'origen-

destinació obtingudes dels passatgers que tinguin actiu un dispositiu Bluetooth. Els resultats 

fan pensar que l'error comès seria assumible, al mateix temps que el cost i la rapidesa 

d'obtenció de la matriu OD estimada converteixen aquest mètode en una opció preferent 

davant d'altres. 
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Resumen del Proyecto 

 

La preocupación actual de las administraciones por la optimización del gasto público y la 

creciente demanda social de sostenibilidad en el consumo de los recursos energéticos han 

propiciado un mayor interés por la planificación cuidadosa del transporte público. En este 

sentido, resulta fundamental para la toma de decisiones sobre las líneas de autobús o de 

metro conocer con precisión las preferencias de movimiento de los pasajeros. Una de las 

herramientas para cuantificarlas son las matrices Origen-Destino. Tradicionalmente se 

obtienen por encuestas, un procedimiento caro y lento, y claramente inválido para cambios 

repentinos de los patrones de uso. Por eso se han buscado otras maneras más automatizadas 

de conseguirlas. La posibilidad de detectar dispositivos inalámbricos de los pasajeros ha 

permitido plantear métodos alternativos para elaborar matrices OD de una manera más 

simple. En este proyecto se estudia de forma teórica y por simulación la posibilidad de 

predecir una matriz OD a partir sólo de los datos de origen-destino obtenidos de los 

pasajeros que tengan activo un dispositivo Bluetooth. Los resultados sugieren que el error 

cometido sería asumible, al mismo tiempo que el coste y la rapidez de obtención de la 

matriz OD estimada convierten este método en una opción preferente frente a otros.  
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Abstract 

 

The current concern of governments for the optimization of public spending and the 

growing social demand for sustainability in the consumption of energy resources have led 

to an increased interest in the careful planning of public transport. In this regard, it is 

essential for decision-making on the bus or subway lines know exactly passengers 

movement preferences. One of the tools to quantify these preferences are the origin-

destination matrices. Traditionally these matrices are obtained by surveys, an expensive and 

slow process and clearly invalid for sudden changes in usage patterns. For this reason, other 

ways to get them more automated have been sought. The possibility of detecting passengers 

wireless devices allowed to develop alternative methods to produce OD matrices in a 

simpler manner. In this project, the ability to predict an OD matrix from source-destination 

data obtained from passengers who have active Bluetooth device is studied theoretically 

and by simulation. The results suggest that the error would be acceptable, while the cost 

and speed of obtaining the estimated OD matrix method make this a preferred option over 

others. 
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1.  Introducció 

 

El creixement de la població urbana al món ha estat molt pronunciat durant el segle passat i 

els estudis actuals demostren que aquesta tendència continuarà al llarg de l'actual. Així, per 

exemple, estimacions de l'ONU [29] indiquen que el percentatge de persones d'Àfrica que 

viuran en àrees urbanes passarà del 39% el 2007 al 62% el 2050, mentre que a Europa i 

Amèrica del Nord aquest percentatge passarà presumiblement dels 51% i 64% als 84% i 

90% respectivament. En efecte, en aquest mateix estudi es veu que la població urbana total 

ja va superar la rural l'any 2007. Com a conseqüència, els problemes relacionats amb el 

trànsit, el medi ambient i els recursos energètics estan augmentant a les ciutats a un ritme 

preocupant. De fet, ja actualment, segons l'ONU, les ciutats són responsables del 75% de 

l'emissió de carboni i del voltant d'un 70% del consum total d'energia1, pel que no és 

estrany que en els últims anys s'hagi establert el concepte de smart city i aquest hagi anat 

captant l'atenció de molts dels polítics d'àmbit local dels països més avançats. 

 

Bàsicament una smart city és aquella ciutat en la qual les autoritats locals mostren un suport 

decidit i global per utilitzar les noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC) amb el 

propòsit de fer més confortable la vida als seus ciutadans, al mateix temps que es garanteix 

un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient, optimitzant els recursos 

humans, energètics i econòmics disponibles. Tot i que, tal com es ressalta a [1], els àmbits 

on aplicar aquesta intel·ligència de les TIC són diversos (govern, edificis, energia i medi 

ambient, serveis i mobilitat ), és potser en el trànsit i en el transport urbà on conflueixen 

més clarament i de forma més perceptible per al ciutadà els diversos aspectes d'una smart 

city, segurament per les pèrdues de temps que provoca una gestió ineficient del transport 

públic o pel notable nivell de contaminació acústica i atmosfèrica que produeixen les 

congestions de trànsit. En aquest sentit, per exemple, s'estima que les congestions de trànsit 

van tenir el 2005 un cost econòmic als Estats Units de 78.000 milions de dòlars i una 

quantitat de 4.200 milions d'hores de treball perdudes, amb una tendència a créixer al 

                                            

1 http://www.un.org/es/sustainablefuture/cities.shtml (consultat el 6/4/2014) 
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voltant del 8% cada any [13]. Pot llegir-se també en [20] que més del 20% de l'energia es 

gasta en el transport i, si es concreta en el transport de persones, la despesa per passatger 

pot arribar a ser major en el cas de transport públic amb autobusos que utilitzant un vehicle 

privat2, si la gestió no és l’òptima. Malgrat això, tal com s’esmenta al document de la 

Comissió Europea [11], s’afronta millor el problema de la congestió del trànsit amb la 

promoció del transport públic, justament perquè la seva essència és la demanda col·lectiva 

de l’espai i del temps, a banda que l’emissió de contaminants a l’atmosfera per passatger i 

km pot arribar a ser de 4 a 8 vegades menor que en vehicle privat. Per exemple, a Espanya, 

Barcelona i Madrid són ciutats crítiques en nivell de congestió i de mala qualitat de l'aire, 

perquè són àrees molt denses en població i en trànsit i en las quals hi ha un ús elevat del 

transport privat i relativament baix del col·lectiu [4]. Per tot això, el tractament eficient del 

trànsit i del transport públic s'ha convertit en un objectiu fonamental dels seus ajuntaments.   

 

1.1 Context del projecte 

Per tal d’assolir el màxim d’eficiència possible en els recursos que es dediquen al transport 

públic, resulta especialment útil disposar d’eines de previsió de la demanda que permetin 

avaluar de forma anticipada les conseqüències econòmiques i ambientals de determinades 

inversions i triar les més adequades per al desenvolupament de les ciutats i de llurs 

habitants. Dit d’una altra manera, l'optimització dels recursos disponibles per al transport 

públic, ja siguin energètics, humans o d'infraestructures, requereix un coneixement precís 

dels moviments dels passatgers, és a dir, de com es distribueix el flux de passatgers entre 

les diferents parades o estacions de la línia. 

 

Habitualment, les autoritats i empreses de transport arriben a aquest coneixement 

mitjançant enquestes que es fan als usuaris. La metodologia emprada amb aquesta finalitat 

és molt variada. En aquest sentit, resulta molt interessant [15], on es recullen moltes de les 

recomanacions tretes de [24]. No obstant, tots els mètodes utilitzats per fer enquestes 

comparteixen unes quantes característiques bàsiques, de les quals possiblement la més 

                                            

2 Kostakos i d’altres expliquen en [20] que si la càrrega mitjana d'un autobús és 14,4 passatgers i la seva velocitat mitjana 18 km/ h, amb 
una distància entre parades de 300 m, el cost per passatger i per cada 100 km és major en el cas d'un transport en bus que amb cotxe. 
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determinant és que la recol·lecció de dades s'ha de fer en un període molt llarg de temps i 

per a tots els dies de la setmana, per tal de poder així arribar a conclusions suficientment 

precises i adaptades als canvis estacionals. Justament això és el principal desavantatge, 

donat que implica tant un cost molt elevat, com un temps massa llarg abans de poder 

disposar de les dades buscades. Tots els autors coincideixen en aquest punt. Així, en [6] es 

remarca la necessitat de gran quantitat de temps i el preu elevat dels mètodes tradicionals 

d’obtenció de dades sobre el flux de vehicles en carreteres (ja sigui per monitorització de 

matrícules, com per enquestes o recompte manual), i en [12] s’especifiquen alguns dels 

apartats d’aquesta despesa en el cas d’autobusos, com són les derivades de la contractació 

de personal per a repartir les enquestes i processar-les després, a banda que es comenten 

problemes intrínsecs del mètode, com el fet que no tots els passatgers emplenin l’enquesta 

que els donen o que, per exemple, l’índex de resposta depengui del nivell d’aglomeració a 

la sortida.  

 

1.2 Matrius OD 

De tota manera, el coneixement adquirit per les enquestes no seria prou útil si no hi hagués 

una quantificació ordenada de les dades recopilades. Una de les maneres més utilitzades per 

representar les dades de les enquestes sobre el flux de viatgers d'una determinada línia 

d'autobús o metro és representar-les amb una matriu quadrada en la qual el terme de la fila i 

i la columna j indica la quantitat de passatgers que, havent entrat a l'estació o parada i, 

surten per l'estació o parada j. Per aquest motiu aquestes matrius es diuen matrius origen 

destinació o simplement matrius OD. A [12] es comenta que les probabilitats d’entrar en 

una parada i sortir en una altra romanen més estables en el temps que el nombre concret de 

passatgers que ho fan.  Dit d'un altra manera, els termes absoluts són poc indicatius per a un 

moment determinat, motiu pel qual habitualment les dades es presenten normalitzades, és a 

dir, els termes es divideixen pel nombre total de passatgers, de forma que el terme ij  de la 

matriu indica la probabilitat que un passatger que ha entrat a la parada o estació i surti per 

la j . 
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Encara que tradicionalment, com s'ha dit, les matrius OD s'han trobat mitjançant enquestes, 

llur elevat preu i la poca rapidesa per obtenir-les han fet convenient trobar altres mètodes 

que permetin arribar a aquest coneixement escurçant el temps dedicat. Tenir els resultats el 

més aviat possible ha esdevingut una qüestió crítica en determinats casos, com, per 

exemple, en el transport urbà amb autobusos. Això succeeix no només perquè en aquest 

entorn les matrius OD rarament són invariants amb el temps, sinó perquè la presa de 

decisions de les administracions locals sobre les estructures o el disseny de les línies 

d'autobús pot ser també més ràpida que en el cas de les infraestructures ferroviàries o de 

carreteres, la previsió de les quals, per la seva complexitat intrínseca, no pot ser tan 

adaptativa. 

 

Molts autors han proposat al llarg dels darrers anys diversos mètodes que intenten 

minimitzar tant el cost com el temps d'obtenció de les matrius OD. Una manera de reduir el 

cost de recollida de les dades és substituir les enquestes o el recompte manual per una 

recopilació de les dades obtingudes a partir dels sistemes ADC (Automatic Data 

Collection), com, per exemple, els de venda automàtica de bitllets. El problema d'aquests 

sistemes,  per al cas del transport amb autobusos, és que no solen obtenir dades del moment 

en què baixa el passatger i de vegades tampoc del moment en què entra. Hi ha autors, com 

per exemple [30], que intenten obtenir les dades de les pujades del passatgers 

correlacionant temporalment les dades recollides per les targetes de pagament i les dades 

d'ubicació del vehicle en el moment en què es fa el pagament (quan entra el passatger a 

l'autobús). El sistema no proporciona dades de les baixades dels passatgers. A [31] 

s'explica, però,  com obtenir de forma aproximada una matriu OD només amb les dades de 

pujada dels passatgers. Per aconseguir-ho, es considera que els viatgers fan al llarg del dia 

una cadena de transbordaments que els porten de nou al punt d'origen al final de la jornada. 

Així, les dades de pujada d'uns passatgers al dematí permeten estimar les seves dades de 

sortida després de l'últim transbordament. El mètode, per tant, obliga a dues hipòtesis molt 

raonables: la primera, que els passatgers acaben el viatge on el comencen i, la segona, que 

els transbordaments els fan només caminant i que la distància no és massa gran. 

Malauradament, aquestes hipòtesis, tal com es comenta a [20], poden ser massa restrictives 

en el cas d’estudiar una xarxa només d’autobusos. Actualment s’han desenvolupat 
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comercialment3 sistemes de recompte automàtic de passatgers basats en diverses 

tecnologies, com la detecció de caps amb càmeres de videovigilància [5] o mitjançant 

sensors de raigs infraroigs, però tenen un preu massa elevat per a les administracions locals, 

a banda de problemes de detecció precisa en determinades circumstàncies (veure [20]). A 

més, molts d'aquest sistemes permeten saber quants passatgers entren en una parada i 

quants surten, però això no és suficient per esbrinar la matriu OD, donat que només 

tindríem com a dades les sumes dels elements de cada columna i cada fila. 

 

1.3 Ús de la telefonia mòbil per a l’obtenció de 

matrius OD 

 

En aquest context diversos autors han intentat fer ús de la telefonia mòbil i de la seva estesa 

implantació per obtenir dades dels fluxos de persones en el transport. Per exemple, a [6], 

per estudiar el flux de cotxes en autopistes, es planteja utilitzar les dades de registre dels 

telèfons dels ocupants que recullen les operadores en les seves cèl·lules GSM. Bàsicament 

el que es proposa és arribar a quantificar el flux de vehicles correlant l'ocupació mitjana 

amb la quantitat de telèfons registrats. Naturalment, aquest mètode no és aplicable al cas 

dels autobusos, perquè l'ocupació de cada vehicle abarca un interval molt més gran de 

passatgers que en un turisme, a banda que la precisió d'una cèl·lula GSM (sobretot en àrees 

rurals) és molt baixa i el sistema dependria de la cessió de les dades per part de les 

operadores. En qualsevol cas, no es planteja l'ús de la característica de connectivitat 

Bluetooth dels telèfons mòbils, a diferència de Kostakos i d'altres [20], els quals sí utilitzen 

aquesta possibilitat per a autobusos, resultant un sistema d'obtenció de matrius OD que 

divideix per 20 el cost de sistemes de recompte de persones ([20], p. 1799) i que, per tant, 

fan més fàcilment extensible el sistema a tota una flota. 

 

                                            

3 Veure, per exemple,   http://www.eurotech-inc.com. o http://www.cleverdevices.com/  
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A [22] també s'utilitzen dades de les connexions Bluetooth dels passatgers per fer una 

estimació de les matrius OD variants amb el temps. Es comenta que les matrius OD no són 

observables directament i el que es fa és ajustar una matriu llavor obtinguda habitualment 

per enquestes amb les dades de connectivitat Bluetooth observades.  
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1.4 Fonaments i objectius del projecte 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Politécnica de Cartagena han 

desenvolupat un sistema d'estimació de les matrius OD fonamentat en la connectivitat 

Bluetooth dels terminals mòbils. Concretament, el Departament de Matemàica Aplicada IV 

de la UPC ha posat en pràctica un sistema en un autobús de Barcelona amb l'objectiu 

d'obtenir una matriu OD dels passatgers amb Bluetooth actiu. Aquests tipus de sistemes es 

basen habitualment en el fet que un dispositiu Bluetooth posat en el mode discoverable ha 

de respondre a una demanda de descobriment d’un altre dispositiu enviant 18 caràcters 

hexadecimals (12 que són un identificador únic per a cada dispositiu existent i 6 que 

indiquen el tipus de dispositiu) (veure [16]). El nucli del sistema s'encarrega d'escanejar-los 

periòdicament.  Naturalment, per obtenir una indicació del que podria ser la matriu OD, les 

dades dels dispositius Bluetooth han de ser correlades amb la posició del vehicle en el 

moment de la detecció. Això s'aconsegueix amb un dispositiu GPS que en diversos 

moments va transferint a la memòria persistent del sistema la posició i el temps, de manera 

que pot obtenir-se per a cada dispositiu descobert la parada origen i la parada destí. 

Lògicament, les dades obtingudes s'han de processar d'alguna manera, per tal de rebutjar les 

espúries, degudes, per exemple, a altres vehicles que durant un tram van paral·lels a 

l'autobús. Tot això ha estat objecte a la Universidad Politécnica de Cartagena d'un treball fi 

de Master [2], l'objectiu bàsic del qual era filtrar la matriu OD de dispositius Bluetooth 

actius així obtinguda i deixar-la sense dades errònies. 

Obtenir una matriu OD relativa només als passatgers amb terminals amb Bluetooth actiu 

seria satisfactori si tots els passatgers portessin un terminal mòbil en aquestes condicions, 

però la realitat és ben diferent. En efecte, l’Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación, depenent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, assenyala en un 

estudi de 2012 [26] que al voltant del 50% dels usuaris de telefonia mòbil  té un smartphone 

i que d’aquests, el 98% disposa de connectivitat Bluetooth i un 89 % de Wi-Fi. La dada més 

important, però, és que el 18% sempre tenen el dispositiu Bluetooth en mode discoverable, 
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mentre que el 61% només el connecta quan en va a fer ús4. Per tant, podem esperar que al 

voltant d'un 9% dels passatgers que entren en un autobús portin un telèfon mòbil amb 

Bluetooth en mode discoverable i, per tant, en condicions de ser detectat pel sistema 

desenvolupat al departament. 

 

Arribat aquest punt ens hem de plantejar si la matriu OD obtinguda només amb les dades de 

Bluetooth és extrapolable a la totalitat dels passatgers i si, com a conseqüència, el sistema 

implementat pot servir per obtenir la matriu OD global de tots els passatgers, portin o no 

telèfon mòbil.  

Per fer això, en aquest projecte s'elaborarà un estudi teòric i s'implementarà un simulador 

software que permetrà avaluar l'error que suposaria considerar que la matriu OD derivada 

només de les dades de connectivitat Bluetooth és la matriu OD global, així com els 

paràmetres dels quals depèn aquest error i quins valors haurien de tenir per minimitzar-lo. 

Les conclusions a què s'arribi hauran de permetre decidir si el sistema implementat pot ser 

una bona eina automàtica per trobar matrius OD en línies d'autobusos. 

A més, tot l'estudi serà també vàlid en el cas de considerar dispositius WiFi en comptes de 

dispositius Bluetooth. De fet, hi ha solucions completes al mercat que utilitzen la 

possibilitat de detectar els dispositius WiFi (pot consultar-se, per exemple, el document 

[9]). 

                                            

4 http://www.comscore.com/esl/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Spain_Digital_Future_in_Focus, (consultada el 
30/04/2014) 
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2. Estudi teòric 

2.1 Conceptes bàsics 

 

Molts fenòmens, com la pujada de passatgers a una parada d'autobús, són experiments amb 

un resultat impredictible de forma absoluta per a un cas donat i possiblement diferent si 

s'observen diverses vegades. Per això es diu que un experiment d'aquest tipus és un 

experiment aleatori. El conjunt de tots els resultats possibles o successos per a un 

experiment aleatori s'anomena espai mostral. Una variable aleatòria és simplement una 

aplicació que relaciona cada element d'un espai mostral amb un nombre real, de forma que 

tots els resultats possibles d'un experiment aleatori puguin expressar-se per un nombre.  
 

Si el nombre de valors possibles que pot tenir una variable aleatòria és finit, es diu que la 

variable aleatòria és discreta; en cas contrari, es diu que la variable aleatòria és contínua. 

En ambdós casos, a cada valor possible de la variable aleatòria se li pot associar un altre 

nombre que quantifica per a un experiment donat les possibilitats que té el succés relacionat 

de complir-se respecte d'altres. Aquest valor es diu probabilitat i sempre ha d'estar comprès 

entre 0 i 1. 

 

Sigui x un nombre real i X una variable aleatòria associada a l'espai mostral Ω . Considerem 

el succés donat per }{ xX ≤ . La probabilitat d'aquest succés, }{ xXP ≤  és una funció de x i 

s'anomena funció de distribució, que se dessigna per )(xFx , és a dir, 

  

     }{)( xXPxFx ≤=  
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Tal com es comenta a [25] p.108-111, encara que )(xFx no sigui derivable en tots els punts, 

si ho és en un conjunt numerable es defineix la funció de densitat de probabilitat d'una 

variable aleatòria com 

 

     
dx

xdF
xf

)(
)( =  

Dos dels nombres més característics per a una variable aleatòria X són l'esperança E(X) i la 

variància 2
Xσ . Per a un cas de variable aleatòria discreta amb valors possibles x1, x2, ..., xn , 

l'esperança es defineix així: 

   ∑
=

=⋅=
n

i
ii xXPxXE

1

)()(  

mentre que per al cas continu la definició és: 

   ∫
∞

∞−

⋅= dxxfxXE X )()(  

La variància es defineix en qualsevol cas com 

   22 ))(( XEXEX −≡σ  

i pot veure's fàcilment que  

   
)()( 222 XEXEX −=σ
 

2.2 La variable aleatòria de Poisson 

 

La distribució de Poisson5 quantifica, per al cas que un experiment es repeteixi moltes 

vegades, la probabilitat que un fenomen ocorri un nombre concret d'ocasions en un període 

                                            

5 En honor de Siméon Denis Poisson, que va proposar-la al seu treball Recherches sur la probabilité des 
jugements en matières criminelles et matière civile (4to, 1837) 
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continu de temps (o en una àrea contínua concreta de l'espai), sempre que es conegui la 

freqüència mitjana amb què succeeix. Molts fenòmens naturals o humans poden ser 

modelats d'aquesta manera. Per exemple, el nombre d'eritròcits en una gota de sang o el 

nombre de trucades telefòniques que arriben a una central per minut. En aquests casos hi ha 

un interval de temps o espai continu i un fenomen que pot ocórrer 0, 1, 2, 3, ... vegades. 

El cas dels elements d'una matriu OD és un altre exemple de variable aleatòria de Poisson. 

En efecte, hi ha un interval continu de temps (entre dues arribades consecutives d'autobús, 

és a dir, el temps d'espera màxim), els passatgers que pugen en una parada i surten en una 

altra poden ser 0, 1, 2, 3, ...  i coneixem la mitjana esperable de cada terme (la matriu OD 

base). Com a conseqüència, en aquest estudi, considerarem que els termes d'una matriu OD 

segueixen una distribució de Poisson. 

La funció de densitat de probabilitat d’una variable aleatòria de Poisson ([28], p.162) de 

paràmetre λ  ve donada per  

 

!
);(

k

e
kf

k

X

λλ
λ ⋅=

−

 

 

L'esperança i la variància d'una variable aleatòria d'aquest tipus són, respectivament: 

 

λ=)(XE       (2.1) 

 

λσ =−≡ 22 ))(( XEXEX     (2.2) 

 

Es considera ara la suma de n variables aleatòries de Poisson  Xi independents de paràmetre 

iλ . Es pot veure fàcilment que la variable aleatòria ∑=
n

iXY és també una variable 

aleatòria de Poisson i la seva esperança i variància vindran donades per: 
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 ∑∑∑ ====
n

i
n

i
n

i XEXEYYE λσ )()()()( 2     (2.3) 

Com a conseqüència immediata, si en comptes de sumar n variables aleatòries de Poisson, 

s'obté la mitjana de n variables aleatòries de Poisson de paràmetre λ , igual  en tots els 

casos, es pot dir que 

∑=
n

iX
n

Y
1

 ⇒  λλ == ∑
nn

YE
1

)(     

En general, com que )()())(( 2222 XEXEXEXEX −=−≡σ , 

222222222222 )()())(()()())(( XkX kXEkXEkXkEXkEkXEkXE σσ =−=−=−=  

i, com que, per altra banda, 222
YXYX σσσ +=± , es veu que, sent ∑=

n
iX

n
Y

1
 la mitjana de n 

variables aleatòries de Poisson independents de paràmetreλ , s'acompleix 

 

n
n

nn xY

λλσσ =⋅=⋅= ∑ )(
11

2
2

2
2      (2.4) 

o escrit d'una altra manera, si 0≥h  

λλ ⋅=⋅−⋅ 22)( hXhhE      (2.5) 

 

2.3 Modelació dels terminals Bluetooth actius 

 

Per estudiar el subconjunt de persones que tenen activa la xarxa Bluetooth del seu mòbil, es 

modelarà amb un sistema on entra una realització provinent d'una variable aleatòria de 

Poisson i on cadascun d'aquests elements sortiran o no del sistema amb una probabilitat p i 
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1-p respectivament. Es tractarà de veure quina distribució es pot esperar a la sortida (Fig. 

2.1)  

 

            

 

Fig. 2.1 

Per hipòtesi,  

 

{ }
!n

enXP
nλλ ⋅== −   n=0,1,2, … 

 

i 

      0  mn<  

{ }=== nXmYP /  

mnmqp
n

m
−









 mn ≥  

 

Per tant,  

{ } { } { } =






==⋅==== −−
∞

=

∞

=
∑∑ !

/
0 n

eq p
n

m
 nXPnXmYPmYP

n
mnm

mnn

λλ  

 

∑∑
∞

=

−
−

−−
∞

= −
=









mn

n
mn

mn
mnm

mn n
q

mn

n

m

pe

n
eq p

n

m
 

!)(

!

!! !

λλ λ
λ   , i multiplicant per 1=⋅ −mm λλ  

 

es pot escriure,  

(prob. p) 

X  

(variable aleatòria de 
Poisson) 

Y 

(variable aleatòria ?) 
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{ }
!

)(

!

)(

!

)(

!)(

!

!

)(

0 i

q
 

m

p
e

n

q

mn

n
 

m

p
emYP

i

i

mmn

mn

m ⋅⋅⋅=⋅
−

⋅⋅== ∑∑
∞

=

−
−∞

=

− λλλλ λλ  

 

El sumatori de l'expressió anterior es correspon amb el desenvolupament en sèrie de Taylor 

de l'exponencial: 

{ } q
m

e
m

p
emYP λλ λ

!

)( ⋅⋅== − ,  i recordant que q=1-p, s'obté finalment 

 

{ }
!

)(

m

p
emYP

m
p ⋅⋅== − λλ  m=0, 1, 2, …     (2.6) 

que es correspon amb una distribució de Poisson de paràmetre p⋅λ  

 

2.4 Model teòric: aplicació a les matrius OD 

 

Tal com s'ha vist abans, el terme ij  d'una matriu OD indica la quantitat de passatgers que 

entren en la parada i i que surten per la j. Per tant, podem dir que una matriu quadrada M 

amb termes  mi, denotat per M=(mij), pot ser una matriu OD si 

   jim
ji

≥∀= 0  

           (2.7) 

   1
,

=∑
ji

ijm  

on l'ultima condició s'ha de considerar només en el cas de matrius OD normalitzades, és a 

dir, a les quals cada terme s'ha dividit per la suma de tots. 
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Sigui M =(mij) una matriu OD normalitzada, amb termes mij , i k el nombre mitjà de 

passatgers per trajecte. Les hipòtesis inicials del model són: 

1) Cada terme de la matriu OD segueix una distribució de Poisson de paràmetre k.mij (veure 

apartat 2.2). 

2) Existeix un subconjunt no nul de passatgers amb un terminal amb Bluetooth actiu.  

3) El percentatge de passatgers amb Bluetooth actiu és constant i independent d’on pugin i 

baixin, és a dir, és uniforme per a totes les parelles OD. 

4) Sigui Pi una  realització de la matriu  kM. En la pràctica no es pot disposar de cada Pi. 

5) Per a cada matriu Pi, en la pràctica sí es pot disposar en canvi de la submatriu Bi 

composta pels nombres de passatgers de Pi que tenen el terminal Bluetooth actiu. 

6) Es pot disposar de moltes realitzacions i, per tant, de moltes submatrius Bi. 

Es pretén estimar la matriu M en diferents condicions. 

Sigui k el nombre mitjà de passatgers per trajecte. S'estimarà la matriu Mk ⋅ per una 

realització )( ijxP = , on cada ijx  segueix una distribució de Poisson de paràmetre ijmk ⋅ . 

Considerant tota la matriu P, l'esperança de la matriu, definida com la matriu els termes de 

la qual són l'esperança del termes de la matriu P, serà )()())(()( ijijij mkmkxEPE ⋅=⋅==  

Per avaluar l'error d'aquesta estimació, es considerarà la norma vectorial, per la seva 

facilitat d'ús i per ser habitual la seva consideració en aquests tipus d'estudis. Així doncs, 

)22.(  )72.(  

∑ ∑ ∑∑ ===−=−≡−
ji ji ji

ijij
ji

ijijijij kmkkmxkmExkmEPMkE
, , ,,

222
)())(()(     (2.8) 

S'estima, de fet, M  i no kM, és a dir, s'estima la matriu normalitzada, però l'error es 

dedueix fàcilment com a conseqüència:  

=−=−=− )
1

())(
1

()
1

(
2

2

22
PkM

k
EPkM

k
EP

k
ME    
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)8.2(  

k
k

k
PkME

k

11
)(

1
2

2

2
=⋅=−=       (2.9) 

 

En lloc d'una realització, però, es fa la mitjana de n realitzacions, és a dir, en comptes de la 

matriu (P) es tindrà ∑
=

=
n

i
in P

n
P

1

)(
1

)(  i, per tant, l'error serà 

∑ =
∑

−⋅=−
ji

l
lij

ijn n

x
mkEPMkE

,

2
,2

)(()( 2

,

,

)(∑
∑

−⋅
ji

l
lij

ij n

x
mkE  

Tenint en compte que 
n

x
l

lij∑ ,

 és una mitjana de variables aleatòries de Poisson i aplicant 

(2.4), es pot escriure 

 

=− )(
2

nPMkE
n

k
mk

n
mk

n ji
ij

ji
ij =⋅=⋅ ∑∑

,,

11
     (2.10) 

 

I d'aquí, de forma anàloga a com s'ha fet en (2.9), es pot deduir  que 

)102.(  

knn

k

k
PkME

k
PkM

k
EP

k
ME nnn

11
)(

1
))(

1
()

1
(

2

2

2

22 =⋅=−=−=−  (2.11) 

 

A continuació es tindrà en compte per fer l’estimació de la matriu OD  només la part dels 

passatgers que tenen actiu el sistema Bluetooth del seu mòbil. Considerant que la 

probabilitat de tenir el Bluetooth actiu és uniforme i igual a p, si s'anomena )( ijbB = la 

matriu en la qual els elements són els nombres de passatgers que tenen Bluetooth actiu 
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entre cada parell de parades, se sap per (2.6) que cada ijb serà una variable aleatòria de 

Poisson de paràmetre   

ijb mkp ⋅⋅=λ        (2.12) 

Per tant, l'error que es comet en estimar la matriu M amb la matriu B, vindrà donat, segons 

(2.9), per 

kp
B

kp
ME

1
)

1
(

2 =−      (2.13) 

i quan es fa la mitjana de les diferents matrius Bi , segons (2.11), l'error serà 

kpn
B

kpn
ME i

n

i

1
)

1
(

2

1

=− ∑
=

    (2.14) 

 

En realitat, en la simulació s'aproxima en (2.13) el terme B
kp

1
 per 

∑
ts

tsb

B

,
,

, per la qual cosa 

s'ha de plantejar esbrinar com serà l'error que s'espera tenir i que vindrà donat, en el cas de 

considerar un únic trajecte, per 

)(
2

,
,∑

−=

ts
ts

esp b

B
MEε      (2.15) 

 

Per veure-ho, es tindrà en compte l'equivalència aproximada (veure [23]) 

 

[ ]
[ ]

[ ]
2))((

,
2))((

)(2
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YE

YXCov
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Y
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XE

Y

X
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+⋅≈







 σ
    (2.16) 

on     

[ ] [ ] [ ] [ ]YEXEYXEYXCov ⋅−= ,,     (2.17) 
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S'ha d'estudiar l'expressió 
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. Es pot escriure, segons (2.16),  
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E
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 (2.18) 

 

Però, d'acord amb (2.3), (2.7) i (2.12), si se suposa que les variables aleatòries bij són 

independents, es pot escriure 

ijij pkmbE =)(      (2.19) 

pkmpkbE
ji

ij
ts

st == ∑∑
,,

)(     (2.20) 

pkbEb
ts

st
ts

st == ∑∑ )()(
,,

2σ     (2.21) 

∑∑ =
ts

stij
ts

stij bbCovbbCov
,,

),(),(  

   

Però, { })()(),(),(
,,

stijst
ts

ij
ts

stij bEbEbbEbbCov ⋅−=∑∑    

i si els ijb  són independents entre sí, com s'ha suposat,   

)()(),( stijstij bEbEbbE ⋅=  (si stij ≠ ) i  )()()(),( 2
ijijijijij bbEbEbbE σ≡⋅− (pel cas stij = ),  

i es podrà escriure 

{ } ijijijstijst
ts

ij
ts

stij mkpbEbbEbEbbEbbCov ⋅⋅===⋅−=∑∑ )()()()(),(),( 2

,,

σ  (2.22) 
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Així doncs, substituint (2.19)-(2.22) en (2.18),  

( ) ij
ijij
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b

b
E =
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∑ 22

,

)()(
1   (2.23) 

 

Es pot fer un desenvolupament semblant per a la variància. L'aproximació equivalent a 

(2.16) és (veure [23]). 
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i en el cas a estudiar, tenint en compte (2.19)-(2.24) 
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És a dir,  
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Així doncs, tornant a (2.15) i tenint en compte (2.25) 

 

∑
∑

∑
∑∑

=
















−=



































−=−=
ji

ts
st

ij
ij

ji
ts

st

ij
ij

ts
ts

esp b

b
mE

b

b
mE

b

B
ME

,

2

,
,

2

,

2

,
,

)(ε  

( ) ( )2

,

2

,,

2 1
111

M
pk

mm
pk

mm
pk ji

ij
ji

ij
ji

ijij −=








−=








−= ∑∑∑  

 

Per tant, segons (2.7), es pot afirmar que l'error de l'aproximació serà 

( )
pk

M
pkesp

1
1

1 2 <−≈ε      (2.26) 

i, en conseqüència, la simulació serà més acurada com més gran sigui p i k, és a dir, com 

més gran sigui el nombre mitjà de passatgers i el percentatge de persones amb Bluetooth 

actiu. 

Naturalment, tal com s'ha vist abans, si hi ha n mostres (2.26) s'haurà d'escriure 

   ( )
npk

M
npkesp

1
1

1 2 <−≈ε      (2.27) 

 

2.5 Percentatge no uniforme de Bluetooth 

Considerem ara l’error que es comet en el cas que el percentatge de terminals amb 

Bluetooth no sigui uniforme. En aquest cas, cada terme d’una realització P tal com es 
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definia a 2.4 serà una variable aleatòria de Poisson, però de paràmetre ijijij mkp ⋅⋅=λ , (on 

pij és la probabilitat de Bluetooth per a la parella ij ) en comptes de ser mkp ⋅⋅=λ , com 

s’expressa a (2.12). Això vol dir que s’haurà de considerar en comptes de la matriu 

normalitzada M, una matriu que serà el producte de Hademard6 de la matriu BT (composta 

dels diferents percentatges de Bluetooth en funció de la parella OD) i la matriu M. En 

qualsevol cas, en general, es podrà escriure l’error d’estimació de la forma 

     )(
2

Eesp MME −=ε  

Ara bé, aplicant a la norma matricial la coneguda propietat vectorial 

    vuvuvu +≤+≤−  

es pot afirmar que  

))(()())(( 222
ETTEETT MMBMBMEMMEMMBMBME −∗+∗−≤−≤−∗−∗−

 

Si s'augmenta el nombre de trajectes n, es pot anar fent el terme ET MMB −∗  tan petit 

com es vulgui, però no el terme MBM T ∗− , que no depèn de n. Per tant, es veu que 

)(
2

Eesp MME −=ε  tendirà al terme constant determinístic 

    
2

MBM T ∗−      (2.28) 

A més del que s'ha explicat, hi haurà altres errors que no s'han considerat, com són els 

errors per manca de detecció dels terminals amb Bluetooth actiu (per exemple, les 

aglomeracions de persones en les plataformes dels autobusos dificulten la detecció dels 

terminals mòbils) o els errors per la detecció dels terminals Bluetooth propers a l'autobús 

(motociclistes o cotxes que amb trajectòries paral·leles a l'autobús). Com s'ha dit abans, la 

supressió d'aquests efectes espuris ha estat objecte del treball fi de Màster [2]. 

 

                                            

6 El producte de Hademard entre dues matrius de les mateixes dimensions A i B , simbolitzat  per A*B, es 
defineix com una altra matriu  C de les mateixes dimensions on cada terme cij  és  aij·bij 
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2.6 Intervals de confiança 

A banda de l'estimació concreta de la variància és interessant conèixer amb una 

determinada probabilitat el marge esperable en què es mourà el valor obtingut. Aquest 

conjunt de valors és el que s'anomena interval de confiança. Per al cas de distribucions de 

probabilitats normals, l'interval de confiança per a la variància poblacional ve donat, tal 

com es pot veure a [21], per 
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Encara que la distribució no sigui normal, si es donen les condicions per aplicar l'anomenat 

teorema del límit central, la distribució normal serà una bona aproximació. Segons aquest 

teorema, si n és suficientment gran, independentment de la distribució de les variables 

aleatòries Xi, es verifica que si ∑
=

⋅=
n

i
iX

n
X

1

1
, amb  Xi variables aleatòries independents de 

mitjana µ i variància σ2, X  té una distribució normal amb paràmetres µµ =
X  i  

22 1 σσ
nX

= , i, per tant, en el cas de l'error d'estimació que es tracta, l'interval de confiança 

vindrà donat també de forma aproximada per (2.29). 
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3. Simulació 

 

3.1 Introducció 

Com s'ha vist en el desenvolupament teòric previ, es pot suposar que l'error del sistema 

estudiat dependrà del nombre total de passatgers, del percentatge mitjà de persones amb 

Bluetooth en mode discoverable i de la quantitat de realitzacions que es consideren per 

trobar la mitjana, de forma que com més grans siguin aquestes quantitats, més petit serà 

l'error comès. 

Per comprovar-ho, s’ha construït una aplicació que permet simular les entrades i sortides de 

passatgers de forma iterada, establint diferents paràmetres que permetin deduir les 

conclusions cercades. Les hipòtesis de què es partirà per fer la simulació és que el flux de 

passatgers a cada parada segueix una distribució de Poisson i que es coneix la matriu OD 

global de mitjanes, és a dir, la matriu dels paràmetres λ  de cada distribució de Poisson. 

Cada passatger d’una realització de les distribucions podrà tenir el sistema Bluetooth actiu 

o no amb una probabilitat seleccionada prèviament, de forma que es podrà obtenir una 

matriu OD de passatgers amb Bluetooth actiu (per simplificar serà anomenada matriu BT). 

La simulació permetrà tenir moltes d’aquestes matrius en successives iteracions, de manera 

que es tindrà després una matriu BT mitjana. Finalment, es farà una comparació de la 

matriu BT mitjana normalitzada i la matriu OD normalitzada original, calculant un error 

que permetrà deduir les condicions per tal que la primera sigui una bona aproximació de la 

segona. 
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3.2 Estructura del simulador 

3.2.1 Plataforma de programació 

 

Per fer el simulador s’ha triat la plataforma Visual Studio de Microsoft en la seva versió 

gratuïta VS Express 2013 per a escriptori, desenvolupant l’aplicació en el llenguatge Visual 

C#. Aquest llenguatge, dissenyat inicialment de forma específica per a la plataforma .NET 

de Microsoft, s’ha convertit en un estàndar per l'ECMA i la ISO (veure [14] i [17]) i ja 

existeixen compiladors de codi obert per a les plataformes més comuns, com són Windows, 

iOS, Android o Mac OS7. 

 

El llenguatge C# té tota la versatilitat i pràcticament totes les possibilitats de C i C++, 

mentre que el desenvolupament d’aplicacions (sobretot amb Visual Studio) és molt més 

ràpid, perquè el compilador s’encarrega de moltes tasques feixugues per al programador i 

que podrien provocar problemes durant l’execució, com, per exemple, el recolector 

d’escombraries, que no existeix en C++. La diferència més gran entre ambdós llenguatges, 

però, és el resultat de la compilació, ja que a C++ el resultat és un fitxer objecte que depèn 

del processador, mentre que a C# el resultat és un fitxer en un llenguatge assemblador 

intermedi anomenat CIL (Common Intermediate Language), que ha de ser executat en una 

màquina virtual, de forma similar a com succeeix a Java (pot veure’s una comparació molt 

completa d’ambdós llenguatges a [18] i [27]). Encara que, lògicament, aquest pas intermedi 

pot provocar cert alentiment de l’execució i un codi menys optimitzat, no és crític en el cas 

d'estudi i aquest fet està compensat per la facilitat i seguretat de la programació.  

 

L’aplicació així construïda8 permet obtenir les dades simulades en un fitxer de tipus text.  

La seva estructura tabulada, encara que difícilment intel·ligible de forma directa,  permet 

ser transferida a un full de càlcul de forma molt ràpida. Això és útil, sobretot, perquè un full 

                                            

7 http://www.dotgnu.org/ 
8 Hi ha molta bibliografia que pot servir de referència per a la programació en C#.  Són recomanables, per la claredat d'exposició i per la 
seva completesa, [7] i [8]. 
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de càlcul facilita el processament posterior, com, per exemple, fer una representació gràfica 

de les dades que poden ser més rellevants pels objectius d’anàlisi. S'ha triat com a full de 

càlcul per fer aquestes tasques Microsoft Excel versió 2003. De fet, la pròpia aplicació 

implementada proporciona també un fitxer Excel a més del fitxer de tipus text. Encara que 

hi ha molts d’altres, incloent els de codi obert, Excel és el full de càlcul més estès en els 

ordinadors amb sistema operatiu Windows; és més, encara té una quota de mercat major9 

que el 90%, per la qual cosa es feia raonable aquesta elecció. El llenguatge que suporta, 

VBA (Visual Basic for Applications), ha permès fer una macro que escull les dades que 

interessen i les ordena de manera adequada per dibuixar el gràfic corresponent. 

Per utilitzar el simulador només s’han de copiar en una carpeta qualsevol d’un PC que 

tingui implementada la plataforma .NET els següents fitxers: 

SimulaOD.exe 

Bclasses.dll 

alglibnet2.dll 

MathNet.Numerics.dll 

FitxerConfiguració.txt 

FitxerMatriuBase.txt 

 

el significat dels quals s’explica en els següents apartats. 

 

3.2.2 Les biblioteques Math.NET Numerics  i alglibnet 

 

Com s'ha dit, per hipòtesi, les parelles origen-destí dels passatgers segueixen una 

distribució de Poisson, per la qual cosa, si es considera que la matriu OD d’entrada és la 

                                            

9 http://fernstrategy.com/2013/01/28/the-end-of-microsoft-office/ (consultat el 6/5/2014) 
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matriu de paràmetres λ d’aquestes distribucions, es necessita generar successives mostres 

per a cada iteració, és a dir, per a cada nou trajecte de l’autobús. Encara que es podria haver 

generat aleatòriament aquestes mostres a partir de la definició de la funció de densitat de 

probabilitat, s'ha considerat més adequat fer-ho aprofitant alguna de les biblioteques de codi 

obert que hi ha per a Visual C#. Una de les més completes i fàcils d’utilitzar és la 

proporcionada per Math.NET Numerics [10] dins del projecte d’OSS (Open Source 

Software) anomenat CodePlex10. Els projectes de codi obert com aquest permeten a l’usuari 

obtenir el codi font de les aplicacions que les componen i la llicència per utilitzar-les, i fins 

i tot canviar-les, sense cap límitació. Concretament, Math.NET Numerics és una part del 

projecte més general Math.NET i proporciona diverses biblioteques relacionades amb 

l’àlgebra, la probabilitat i l’anàlisi numèrica, suportables totes elles per la plataforma .NET 

de Microsoft.   

 

En aquest cas s'ha utilitzat l’espai de noms anomenat MathNet.Numerics.Distributions. 

Proporciona, entre d’altres, la classe Poisson, amb diverses funcions estàtiques, mètodes i 

propietats relacionades amb aquesta distribució (internament, la distribució es genera 

utilitzant el mètode descrit per Knuth [19]). De la classe Poisson s'utilitza el constructor a 

partir de l’esperança λ i el mètode Sample(), el qual torna una mostra de la variable 

aleatòria cada cop que s’aplica a l’objecte Poisson creat. 

 

Com s’ha vist, l’estudi dels intervals de confiança obliga a obtenir dades de la funció 

recíproca de la funció de distribucio khi-quadrat acumulada; concretament es necessiten les 

abscisses que deixen a la dreta una àrea determinada de la funció de distribució acumulada. 

La biblioteca Math.NET Numerics no conté cap mètode que ho permeti i per això s’ha 

hagut de recórrer a Algib [3], una altra biblioteca d’anàlisi numèrica per a diverses 

plataformes i llenguatges de programació, la versió gratuïta de la qual té funcionalitats 

suficients per al propòsit del projecte. S’utilitza amb aquesta finalitat el mètode estàtic 

                                            

10 https://www.codeplex.com/ 
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invchisquaredistribution de la classe alglib, al qual se li ha de passar com a paràmetres el 

nombre de graus de llibertat i l’àrea considerada α.  

 

3.2.3 Fitxers externs de configuració 

 

El simulador és configurable per l’usuari mitjançant un fitxer que ha d’anomenar-se 

FitxerConfiguració.txt  i que ha de ser a la mateixa carpeta de l’executable i les biblioteques. A 

la figura 3.1 pot veure’s un exemple d’aquest fitxer. 

 

Nombre de parades=10 

BT Variable=false 

BT Inferior =0,05 

BT Superior =0,20 

BT Pas =0,05 

Nombre passatgers inferior=50 

Nombre passatgers superior=50 

Nombre passatgers pas=100 

Nombre trajectes inferior=10 

Nombre trajectes superior=100 

Nombre trajectes pas=10 

Percentatge de confiança=95,0 

Nom i ruta del Fitxer de Sortida =C:/RESULTATS/RES- 01.TXT 

Nom i ruta del Fitxer de Matriu Base=C:/RESULTATS/M atriuBase.txt 

 

Fig. 3.1 Exemple de FitxerConfiguració.txt 
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Els paràmetres que són configurables són el nombre parades, els intervals d’estudi i el pas 

tant del percentatge de mòbils amb Bluetooth actiu, com del nombre de passatgers i de 

trajectes, així com el nivell de confiança de l’error. També s’ha d’indicar la ruta on el 

programa posarà el fitxer de resultats i la ruta on es troba la matriu base que s’utilitzarà per 

a la prova. L'usuari també pot seleccionar si considera variabilitat del percentatge de 

Bluetooth actiu en funció de la parella OD o no (línia BT variable= true o false). A la figura 

3.2 hi ha un exemple de matriu OD base de 7 parades. Els nombres s’han de separar pel 

caràcter ‘;’ i s’han de distribuir en N files de N nombres, sent N el nombre de parades. 

 

0;5;4;4;2;6;0; 

0;0;5;2;3;3;5; 

0;0;0;3;7;2;1; 

0;0;0;0;2;1;3; 

0;0;0;0;0;5;2; 

0;0;0;0;0;0;2; 

0;0;0;0;0;0;0; 

 

Fig. 3.2 Exemple de contingut d’un fitxer de matriu OD base 

 



Estimació de matrius OD en transport públic a partir de la detecció de dispositius Bluetooth. 
Teoria i simulació. 

 

   

35 

 

3.2.4 Funcionament del simulador 

 

A continuació es descriu breument el funcionament del simulador. En primer lloc, un cop 

s’han obtingut els paràmetres de la simulació i la matriu base, tal com s’indica a 3.2.3, a 

partir de la lectura del fitxer de configuració, es calcula la matriu OD base de probabilitats. 

Com que es considera la possibilitat que el percentatge de terminals amb BT actiu sigui 

variable al voltant d’una mitjana, es crea una matriu de probabilitats BT que contindrà 

justament les probabilitats concretes en funció de cada parella origen-destí.  

Després, per a cada nombre de trajectes i passatgers, es creen les matrius de mostres, tant de 

passatgers totals, com de passatgers amb BT actiu. Com s’ha dit anteriorment, se suposa 

que el nombre total de passatgers de cada parella OD segueix una distribució de Poisson al 

voltant del valor mitjà expressat per la matriu OD base.  

S’obtenen així dos conjunts de matrius: un, amb les matrius de les distribucions de tots els 

passatgers; un altre, amb les matrius del subconjunt de passatgers amb BT actiu. 

Posteriorment es fa la mitjana de les matrius del subconjunt amb BT actiu i es fa una 

comparació amb la matriu OD base original mitjançant el càlcul de l’error quadràtic mitjà. 

També es calcula l’error esperat, segons l’estudi teòric, i els intervals de confiança (tant del 

percentatge indicat al fitxer de configuració, com de 5 i 10 punts percentuals menys). 

Finalment, totes les dades obtingudes es passen a un fitxer de text, encara que també es 

proporciona a l’usuari un fitxer equivalent en format Microsoft Excel.  

A la figura 3.3 es pot veure el  diagrama de blocs del simulador que resumeix aquest 

procés. 
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Selecció dels paràmetres límits del 
nombre de parades, trajectes, percentatge de 

BT i interval de confiança 

Creació de la matriu OD base i de la 
matriu OD base de probabilitats. 

A fitxers de 
resultats 

Per cada percentatge de BT considerat, 
creació de la matriu de probabilitats de BT 

actiu en funció de l’origen i destí 

Per cada matriu de probabilitats de BT 
actiu i per cada quantitat de passatgers i 

trajectes considerats: 

Creació de les matrius de 
mostres per a cada parella 
origen-destí suposant una 

distribució de Poisson 

Creació de les matrius de 
mostres amb Bluetooth actiu 

per a cada parella origen-
destí 

Obtenció de la matriu 
mitjana de les anteriors 

Anàlisi dels resultats 

Càlcul de l’error 
quadràtic obtingut i esperat 

Fig. 3.3 Diagrama de blocs del simulador 

FitxerConfiguració.txt 

MatriuBase.txt 
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3.2.5 Classes de l’aplicació 

 

La solució Visual C# s’anomena PFCMatriusOD i s’ha subdividit en dos projectes: 

SimulaOD (una aplicació de consola) i BClasses (una biblioteca DLL) 

L’espai de noms SimulaOD conté només una classe (CPrograma), i l’espai de noms 

BClasses, la resta. A la figura 3.4 es pot veure el conjunt de classes de l’aplicació i la 

relació entre elles. 

Ara es descriuran breument les classes que componen l’aplicació de simulació i la utilitat 

de cadascun dels seus mètodes i atributs. 

 

CConfiguracio 

Aquesta classe permet obtenir els paràmetres de la simulació a partir d’un fitxer de tipus 

text que s’ha d’anomenar FitxerConfiguració.txt, l’estructura del qual ja s’ha vist a la figura 

3.1. Com que els paràmetres han de ser accessibles des dels objectes de moltes classes, s’ha 

optat per definir-los com a atributs públics i estàtics de la classe CConfiguracio, de forma 

que són únics per a tota ella i quedan definits la primera vegada que es crida el seu 

constructor. Per accedir al seu valor, els objectes de les classes que ho necessitin 

simplement han de designar-lo pel nom de la classe, seguit d’un punt i el nom de l’atribut 

corresponent. 

El constructor és l’únic mètode de la classe i s’encarrega de llegir les línies de text del 

fitxer, extreure la informació dels paràmetres i convertir-los al tipus de dades que convingui 

en cada cas. 
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Fig. 3.4 Diagrama de classes de l’aplicació  
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CMatriuOD 

Aquesta classe serveix per proporcionar mètodes genèrics que puguin ser aplicats a 

qualsevol matriu OD. De fet, alguns dels mètodes que té no s'arriben a utlitzar a l'aplicació 

de simulació, si bé es considera que poden ser útils en posteriors desenvolupaments o 

ampliacions. 

Té quatre atributs públics: 

 elementsMatriu, array bidimensional de doubles que conté justament les dades de la 

matriu OD (incloent el cas que sigui normalitzada) 

 passatgersEntren, array unidimensional de doubles on es guarda el valor dels 

passatgers que entren a cada parada. 

 passatgersSurten, array unidimensional de doubles on es guarda el valor dels 

passatgers que surten a cada parada. 

 fitxer, un flux StreamWriter que serveix per passar les dades a un fitxer de text 

 

Mètodes: 

El constructor està sobrecarregat, per tal de poder indicar manualment la quantitat de 

parades o bé obtenir-les a partir dels paràmetres definitis externament. La resta de mètodes 

són: 

 ObtePassatgersEntren() Omple l'array passatgersEntren 

 ObtePassatgersSurten() Omple l'array passatgersSurten 

 double NombreTotalPassatgers(). Proporciona la suma del total d’elements de la 

matriu OD 

 double NormaAlQuadrat().  Proporciona la suma del quadrat de cada element de la 

matriu OD 
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 void AFitxer (string). Transfereix les dades contingudes a la matriu OD al fitxer de 

text que s’ha indicat al paràmetre CConfiguracio.nomFitxer. S’ha de tenir en compte que 

afegeix les dades a les que hi hagués al fitxer, no les substitueix. 

 void MostraMatriu(). Presenta en una consola de sistema els valors de la matriu OD 

 void MostraPassatgersPerParada(). Per al cas d’una matriu OD no normalitzada, 

presenta en una consola de sistema la quantitat de passatgers que entren i surten de cada 

parada. 

 CMatriuOD operator + (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2). Redefineix 

l’operador suma per al cas de matrius OD. Proporciona una matriu OD els termes de la qual 

són la suma dels termes corresponents de cadascuna de les matrius operades. 

 CMatriuOD operator - (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2). Redefineix 

l’operador resta per al cas de matrius OD. Proporciona una matriu OD els termes de la qual 

són la resta dels termes corresponents de cadascuna de les matrius operades. 

 CMatriuOD operator * (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2). Redefineix 

l’operador multiplicació per al cas de matrius OD. Proporciona una matriu OD els termes 

de la qual s’obtenen segons l’algorisme de multiplicació de matrius, és a dir, cada terme mij  

és el producte escalar de la fila i-èsima de la primera per la columna j-èsima de la segona. 

 CMatriuOD MatriuProbOD(). Proporciona una matriu OD normalitzada a partir 

d’una matriu OD de mitjanes. Per tant, cada terme de la matriu d’entrada a la qual s’aplica 

el mètode es divideix per la suma de tots els termes. 

 CMatriuOD MatriuODProb(int nombrePassatgers). El mètode és recíproc a 

l’anterior. Proporciona una matriu OD de mitjanes a partir d’una matriu normalitzada i del 

total que han de sumar els termes. 

 

CMatriuODBase 

Aquesta classe s’hereta de CMatriuOD. Afegeix un únic mètode, void InicialitzaMatriu(), 

que s’encarrega de llegir els termes de la matriu base del fitxer de text indicat al fitxer de 

configuració. 
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CMatriuBT 

Aquesta classe també hereta de CMatriuOD i permet representar diferents percentatges de 

passatgers amb Bluetooth actiu en funció de la parella OD. Així, quan l'usuari triï aquesta 

opció, segons s'explica a 3.2.3, el constructor genera els termes de percentatge de cada 

parella OD d'una forma aleatòria al voltant de la mitjana que rep com a paràmetre. En 

concret s'assigna el valor passat com a percentatge de passatgers amb BT actiu multiplicat 

per un nombre aleatori entre 0,5 i 1,5. Si l'usuari no tria aquesta opció, els elements de la 

matriu BT es deixen tots iguals a aquest percentatge mitjà. 

 

CPoisson 

Cada objecte d'aquesta classe serveix de contenidor per a les mostres de cadascuna de les 

distribucions de Poisson que es necessitin. Té un atribut públic, mostres, que és un array  

unidimensional de doubles. L'únic mètode és el constructor, el qual omple aquest array 

creant prèviament un objecte de la classe Poisson proporcionada per la biblioteca 

MathNet.Numerics.  

Cal esmentar que s'insereix un retard abans d'accedir al mètode Sample de la classe Poisson 

per tal de garantir que sigui possible obtenir els diferents conjunts de mostres que es 

necessiten per a cada parella OD minimitzant la correlació entre ells. 

 

CMatriuODEstad 

Com s'ha dit, es considera que la matriu OD base és una matriu de mitjanes de les N(N-1) 

distribucions de Poisson que componen les parelles OD, on N és el nombre de parades. Així 

doncs, els objectes de la classe CMatriuODEstad contenen totes les mostres de les 

distribucions de Poisson de cadascuna de les parelles OD per a una quantitat donada de 

trajectes. 

Les mostres s'estructuren en una matriu de tres dimensions, o, igualment, en una taula NxN 

on cada terme és un objecte de la classe CPoisson, és a dir, un array unidimensional de 
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mostres. Es permet accedir des de l'exterior a través de l'atribut públic mostresParellaOD,  

que és una matriu bidimensional d'objectes CPoisson. 

La classe conté tres mètodes públics: 

 CMatriuODEstad(CMatriuOD matriuOrigen, int nTrajectes). És el constructor i 

necessita com a paràmetres tant la matriu base (que contindrà les mitjanes de les 

distribucions de cada parella OD), com el nombre de trajectes (que indicarà la quantitat de 

mostres de cada parella OD). 

 CMatriuOD retMatriuiesima (int nomTraj). Torna un objecte CMatriuOD amb les 

mostres de totes les parelles OD corresponents al trajecte nomTraj-èsim. 

 void MatriusEstadAFitxer (string coment=""). Aquest mètode transfereix totes les 

matrius OD amb les mostres dels successius trajectes al fitxer de text de sortida, aprofitant 

per fer-ho el mètode AFitxer de la classe CMatriuOD. Pot afegir-se un comentari opcional 

en el moment de crear l'objecte. 

 

CMatriuODEstadBT 

Com s'ha explicat, els objectes de la classe CMatriuODEstad contenen l'estimació de la 

distribució de tots els passatgers en funció del seu origen i destinació. Els objectes de la 

classe CMatriuODEstadBT, però, són una estimació del subconjunt d'aquests passatgers 

que tenen el  Bluetooth actiu. L'estructura es concreta en un atribut privat, matriu3DBT, que 

és una matriu tridimensional amb el nombre de passatgers amb BT actiu per a cada parella 

OD i per cada trajecte provat. La classe conté tres mètodes públics: 

 CMatriuODEstadBT(CMatriuODEstad mat, CMatriuBT matriuBT). És el 

constructor i necessita com a paràmetres tant un objecte CMatriuODEstad, com un objecte 

CMatriuBT, que proporciona el percentatge de BT suposat per a cada parella OD. Per a una 

parella OD concreta, la quantitat estimada de pasatgers amb BT actiu es decideix de la 

manera que s'explica a continuació.  Per a cada passatger es genera un nombre aleatori entre 

0 i 1. Si aquest nombre és inferior al percentatge de BT considerat (i que ve donat pel terme 

corresponent del paràmetre matriuBT que es passa al mètode), el programa considera que 
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aquest passatger sí té BT actiu; en cas contrari, considera que no ho té. Amb les dades així 

obtingudes s'inicialitzen els termes de l'atribut matriu3DBT. 

 CMatriuOD retMatriuiesimaBT (int nomTraj). Permet accedir al termes estimats de 

passatgers amb BT del trajecte nomTraj-ièsim. 

 void MatriusEstadBTAFitxer (string coment=""). Escriu al fitxer de sortida totes les 

matrius de l'atribut matriu3DBT. 

 

CAnalisi 

Aquesta classe conté  diversos mètodes que faciliten l'anàlisi de les matrius OD estimades.  

No conté atributs públics i els seus mètodes (tots públics) són: 

 void PassaTxtaExcel(). Aquest mètode s'encarrega d'obtenir un fitxer Excel amb les 

dades del fitxer de text de sortida del programa principal. 

 CMatriuOD MatriuMitjana (CMatriuODEStad mat). Fa la mitjana de totes les 

matrius que componen l'objecte CMatriuODEstad (una per cada trajecte). 

 CMatriuOD MatriuMitjana (CMatriuODEStadBT mat). És una sobrecàrrega de 

l'anterior per al cas que el paràmetre d'entrada sigui un objecte de la classe 

CMatriuODEStadBT. 

 CMatriuOD MatriuArrelErrorQuad (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2). Aquest 

mètode torna una matriu els termes de la qual són les arrels quadrades de la diferència de 

quadrats dels termes corresponents de les matrius d'entrada mat1 i mat2. 

 CMatriuOD Trans(CMatriuOD mat). Proporciona la matriu transposada que es 

passa com a paràmetre. 

 double Tra(CMatriuOD mat). Obté la traça de la matriu que es passa com a 

paràmetre. 

 double ArrelErrorQ(CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2). Obté l'arrel quadrada de 

l'error quadràtic mitjà entre les dues matrius que es passen com a paràmetres. Aplica, de fet, 

la fórmula 
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    tABAB )()( −⋅−  

 double ArrelErrorEsp(CMatriuOD mat, float p, int k, int n). Aquest mètode obté 

l'arrel quadrada de l'error quadràtic mitjà esperat segons el càlcul teòric fet a l'apartat  2.4. 

 double[] IntervalConfiança (double variància, int NombreTrajectes, float 

percConfiança). Aquest mètode retorna una parella de doubles que defineixen l'interval de 

confiança de l''error esperat en funció també del nombre de trajectes i el percentatge de 

confiança. 

 

CPrograma 

La finalitat d’aquesta classe és únicament la de servir de contenidor per al mètode estàtic 

Main(), és a dir, és el punt d’entrada de l’aplicació i codifica l’algorisme descrit a 3.2.4. 

Dins del mètode es creen els objectes necessaris de les altres classes, incloent el de la classe 

CConfiguracio, el qual permet fer accessibles a la resta d’objectes els paràmetres definits 

per l’usuari (atès que són atributs estàtics i, per tant, accessibles simplement amb el nom de 

la classe, sense haver de crear noves instàncies). El funcionament és el següent: 

En primer lloc crea i inicialitza la matriu base i la seva versió normalitzada, copiant-les al 

fitxer de text seleccionat. A continuació es fa un bucle per a tots els percentatges de 

Bluetooth, nombre de passatgers i nombre de trajectes que es vulguin provar.  

Per a cada percentatge de Bluetooth, es crea la matriu BT associada i es copia al fitxer de 

text.  

Per a cada nombre de passatgers i de trajectes es crea la matriu base concreta, a partir de la 

qual es calculen les matrius estadístiques i el subconjunt amb Bluetooth, obtenint en cada 

cas unes matrius mitjanes normalitzades que permeten esbrinar l'error quadràtic mitjà.  

Finalment, es calcula l'error teòric esperat i es passen totes les dades al fitxer de text de 

sortida, que es converteix, un cop finalitzada la simulació, a un fitxer de tipus Excel.  

A la figura 3.5 es pot veure l'aspecte del fitxer Excel de sortida per a un cas senzill de 5 

parades i una única iteració, amb percentatge fix de BT. 
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Matriu base original      
 0 7 9 4 3 
 0 0 4 3 2 
 0 0 0 3 1 
 0 0 0 0 2 
 0 0 0 0 0 
      
Matriu base de probabilitats 
original      
      
 0 0,184211 0,236842 0,105263 0,078947 
 0 0 0,105263 0,078947 0,052632 
 0 0 0 0,078947 0,026316 
 0 0 0 0 0,052632 
 0 0 0 0 0 
      
Matriu de BT      
 0 0,05 0,05 0,05 0,05 
 0 0 0,05 0,05 0,05 
 0 0 0 0,05 0,05 
 0 0 0 0 0,05 
 0 0 0 0 0 
      
Iteració: 1      
Nombre de trajectes:  50     
Nombre de passatgers:  25     
Percentatge suposat de 
Bluetooth:  0,05     
Arrel quadrada de l'error 
quadràtic mat prob:  0,1233152     
Error quadràtic mat prob:  0,0152066     
Arrel quadrada de l'error 
quadràtic esperat mat prob:  0,1174993     
Error quadràtic esperat mat 
prob:  0,0138061     
Lím. inf. int. conf. 95%:  0,0106109     

Lím. sup. int. conf. 95%:  0,0236136     
Lím. inf. int. conf. 90%:  0,0112321     
Lím. sup. int. conf. 90%:  0,0219605     
Lím. inf. int. conf. 85%:  0,0116636     
Lím. sup. int. conf. 85%:  0,0209643     
      
 0 0,1451613 0,2258065 0,0806452 0,064516129 
 0 0 0,1935484 0,0645161 0,112903226 
 0 0 0 0,0806452 0 
 0 0 0 0 0,032258065 
 0 0 0 0 0 

 

Fig. 3.5 Exemple de fitxer Excel de sortida 
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3.3 Resultats de les simulacions 

3.3.1 Mètode d'anàlisi 

S'han realitzat diverses simulacions amb el propòsit de comprovar la viabilitat de la 

proposta indicada a l'objectiu del projecte (1.4). A la figura 3.6 es resumeixen els 

paràmetres de configuració més importants utilitzats. A les proves 2, 4 i 6 s'han utilitzat 

matrius base diferents a les de la resta de proves, per tal d'assegurar-se que els resultats 

estadístics no depenen de la matriu base. A la prova 10 s'ha utilitzat una matriu de 20 

parades. Aquestes matrius s'han inserit a l'apèndix A.2. 

 

 

PROVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
# Parades 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 
BT Variable false false false false false false true true true false false true false 
% BT Inf. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,05 
% BT Sup. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 
% BT Pas. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 irrell. irrell. 0,05 
# passatgers inf. 50 50 200 200 500 500 50 200 500 500 200 200 10 
# passatgers sup. 50 50 200 200 500 500 50 200 500 500 200 200 500 
# passatgers pas irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. irrell. 30 
# trajectes inf. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 50 
# trajectes sup. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 50 
# trajectes pas  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 200 irrell. 
% de confiança 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

 

Fig. 3.6 Paràmetres de configuració més importants utilitzats a les proves 

El fitxer Excel obtingut en cada cas és una successió de cel·les de l'estil de les mostrades a 

la fig. 3.5, per la qual cosa és aconsellable, per fer l'anàlisi de les dades, ordenar-les d'una 

forma tabulada, com a l'exemple de la figura 3.7. Per fer això s'ha creat una macro en Excel 

fàcilment adaptable a cada simulació i que es pot consultar a l'apèndix A.3. 
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# traj #pas. %BT Arrel (EQM) EQM 
Arrel (EQM 

esperat) 
EQM 

esperat 
Lím. inf. int. 
conf. 95%: 

Lím. sup. int. 
conf. 95%: 

100 200 0,1 0,02297561 0,00052788 0,02208155 0,00048759 0,00040694 0,00071237 
200 200 0,1 0,01819299 0,00033098 0,01561401 0,0002438 0,00027449 0,00040702 
300 200 0,1 0,01177482 0,00013865 0,01274879 0,00016253 0,00011885 0,00016386 
400 200 0,1 0,01243639 0,00015466 0,01104077 0,0001219 0,00013526 0,00017859 
500 200 0,1 0,00992899 0,00009858 0,00987517 0,00009752 0,00008741 0,00011206 
600 200 0,1 0,00796914 0,00006351 0,00901475 0,00008127 0,00005689 0,00007136 
700 200 0,1 0,00704651 0,00004965 0,00834604 0,00006966 0,00004483 0,0000553 
800 200 0,1 0,00801841 0,00006429 0,00780701 0,00006095 0,00005843 0,0000711 
900 200 0,1 0,00609489 0,00003715 0,00736052 0,00005418 0,00003394 0,00004084 

1000 200 0,1 0,00556696 0,00003099 0,0069828 0,00004876 0,00002844 0,0000339 

 

 Fig. 3.7 Exemple de disposició tabulada d'algunes dades d'una simulació 

Un cop s'ha disposat de les dades tabulades, seleccionant d'entre totes les més adequades 

per valorar el comportament simulat, per tal de facilitar l'anàlisi s'han traçat els gràfics 

relacionats amb el propi full de càlcul. 

En el següent apartat es presenten les gràfiques comparades dels resultats de les 

simulacions. 

3.3.2 Gràfiques de les simulacions 

La gràfica de la figura 3.8 permet veure l'evolució de l'EQM en funció del nombre de 

trajectes per a una probabilitat de BT de 5% i diferents nombres de passatgers (50, 200 i 

500). Donat que la diferència d'EQM és notable per al cas de 50 passatgers, s'ha dibuixat el 

detall del cas de 200 i 500 passatgers (fig.3.9) 
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 Fig. 3.8 Gràfiques per al cas de BT=5% i diversos nombres de passatgers 
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  Fig. 3.9 Detall de les gràfiques 3.8 per a 200 i 500 passatgers 
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Anàlogament, a les figures 3.10, 3.11 i 3.12 s'han dibuixat els casos en què la probabilitat 

de BT sigui del 10% i del 20%, fixes.  
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Fig. 3.10 Gràfiques del cas BT=10% i diversos nombres de passatgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Detall de les gràfiques 3.10 per a 200 i 500 passatgers. 
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Fig. 3.12 Gràfiques del cas BT=20% i diversos nombres de passatgers. 

A la figura 3.13 es pot veure en una sola gràfica l'evolució de l'EQM en funció del 

percentatge de BT, a partir dels resultats obtinguts per a un nombre mig de passatgers 

(200). 
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Fig. 3.13 EQM en funció del nombre de trajectes per a diferents percentatges de BT. 

 

Quan el percentatge de BT no és constant per a totes les parelles OD, el comportament es 

pot estudiar a partir de la gràfica de la figura 3.14. 
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Fig. 3.14 Comparació de l'EQM per a 50 i 500 passatgers amb BT 10% variable 

 

Donat que el comportament asimptòtic per a un nombre de trajectes elevat no queda prou 

aclarit, és convenient veure la gràfica de la figura 3.15, on es veu el comportament dels 

casos de BT fix i variable per a un nombre molt elevat de trajectes, així com el valor 

asimptòtic teòric donat per (2.28). 
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Fig. 3.15 Comparació asimptòtic de l'EQM per al nombre de trajectes (BT fix i 

variable) 

 

De forma anàloga, a la sèrie de figures 3.16-3.21 es poden veure el mateix tipus de gràfics, 

però partint d'una matriu OD diferent, amb l'objectiu de veure que el comportament 

estadístic no es veu afectat per la matriu base. 
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Fig. 3.16 Gràfiques per al cas de BT=5% i diversos nombres de passatgers amb una 

altra matriu base 
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Fig. 3.17 Detall de les gràfiques 3.17 per a 200 i 500 passatgers amb altra matriu base 
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Fig. 3.18 Gràfiques del cas BT=10% i diversos nombres de passatgers amb altra 

matriu base 
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Fig. 3.19 Detall de les gràfiques 3.19 per a 200 i 500 passatgers amb altra matriu base 
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Fig. 3.20 Gràfiques del cas BT=20% i diversos nombres de passatgers amb altra 

matriu base 
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Fig. 3.21 Detall de les gràfiques 3.20 per a 200 i 500 passatgers amb altra matriu base 
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A la figura 3.22 s'estudia el comportament estadístic per al cas de tenir 20 parades en 

comptes de 10. Es representa el cas de 500 passatgers amb diversos percentatges de BT. 
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Fig. 3.22 Comportament de l'EQM per al cas de 20 parades 

 

 

A la figura 3.23 s'ha representat l'error quadràtic mitjà en funció del nombre de passatgers 

considerat i no en funció del nombre de trajectes, que és el que s'havia fet en la resta de 

casos. Es veu que la quantitat de pasatgers té també una implicació directa en l'error de 

l'estimació. 

A la figura 3.24 es pot veure el percentatge de l'error quadràtic mitjà respecte de la norma 

de la matriu OD base per a un cas mitjà de 200 passatgers i diversos nombres de trajectes. 
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Fig. 3.23 Comportament de l'EQM en funció del nombre de passatgers 
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Fig. 3.24 Percentatge de l'EQM respecte de la norma de la matriu base 
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3.4  Anàlisi dels resultats 

Al conjunt de figures 3.8-3.12 es veu que l'error d'estimació tendeix a disminuir en tots els 

casos quan augmenta el nombre de trajectes, encara que s'aprecien certes oscil· lacions 

degudes a la pròpia naturalesa aleatòria de les mostres. 

La disminució en funció del nombre de trajectes ho fa amb la mateixa tendència (seguint 

corbes de pendent semblant) independentment dels percentatges de passatgers amb 

Bluetooth actiu. No obstant això, l'error sempre es troba en uns marges més baixos com 

més gran sigui el percentatge de terminals amb Bluetooth actiu. Això es pot veure millor en 

la figura 3.13, on es compara l'error per a diferents percentatges de BT. En línies generals 

es veu que percentatges menors de BT fix suposen nivells més grans de l'error de 

l'estimació, encara que amb el suficient nombre de trajectes (mostres més grans) les 

diferències per aquest motiu disminueixen ostensiblement. 

En tots els casos, els resultats simulats s'han adaptat prou bé als resultats esperats teòrics. 

S'ha de fer notar, però, que l'oscil· lació estadística al voltant del valor esperat té menys 

amplada si el percentatge de BT augmenta, encara que sembla no tenir implicacions en les 

tendències asimptòtiques. 

Per acabar els comentaris de les figures 3.8-3.12, s'ha de fer referència al fet que l'error 

d'estimació sempre és més petit com més gran és la quantitat de passatgers, tendència que 

no depèn del percentatge de BT actius, si bé, com s'ha comentat abans, el nivell de l'error és 

més gran amb percentatges baixos de BT actius. 

Les gràfiques de les figures 3.16 a 3.21 s'han obtingut amb una altra matriu OD base, 

resultant igualment aplicables les conclusions a què s'ha arribat abans, fet que demostra que 

la qualitat de l'estimació no depèn de la matriu base de què es parteix. 

De l'anàlisi de les figures 3.14 i 3.15 es pot concloure que si el percentatge de BT no és fix, 

sinó que és variable al voltant d'una mitjana en funció de la parella OD que es tracti, l'error, 

tal com s'esperava de l'estudi teòric, no pot disminuir per sota de determinat valor, encara 

que s'incrementi el nombre de trajectes. Aquest límit, per a una mitjana de BT actiu donada, 

depèn de la quantitat de passatgers, però existeix en qualsevol cas, mentre que si el 
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percentatge de BT actiu es fix, l'error pot disminuir indefinidament si la mostra de trajectes 

és suficientment gran. 

A partir de la figura 3.22 es pot deduir la influència de la quantitat de parades. La prova 

amb 20 parades demostra que la tendència és la mateixa que per al cas de 10 parades, si bé 

s'adverteix una lleugera millora en l'oscil· lació al voltant dels valors esperats teòrics. 

S'ha de fer notar que en molts casos l'error creix malgrat augmentar el nombre de trajectes. 

Aquestes oscil· lacions són atribuïbles a la mateixa natura estadística del procés. 

La figura 3.23 permet descobrir el comportament de l'error en funció del nombre de 

passatgers. En tots els casos disminueix amb un gran pendent a partir de 50 passatgers (per 

al cas de 10 parades), no sent rellevant la disminució a partir de 200 passatgers. Es pot 

afirmar, doncs, que la quantitat de passatgers que utilitzin la línia de bus no és determinant 

per obtenir una bona estimació de la matriu OD amb les dades dels BT actius, encara que es 

necessita un mínim de passatgers a la línia. Sembla que aquest mínim hauria d'estar, per als 

valors menys optimistes de percentatges de BT actiu, per sobre de 50 passatgers en el cas 

de 10 parades. 

Finalment, la figura 3.24 permet comparar l'error obtingut amb la norma de la matriu base 

en un cas mitjà de passatgers i per a diversos nombres de passatgers. Es veu que inclús amb 

percentatges de Bluetooth actiu del 5%, si s'aconsegueixen suficients mostres (un mínim al 

voltant de 70), l'error comès comparat amb la norma de la matriu base baixa del 5%. 
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4. Conclusions 

 

Els resultats de les simulacions mostren que inclús amb un percentatge de BT actius del 5% 

és possible predir matrius OD amb el mètode exposat amb errors inferiors al 5% de la 

norma de la matriu base, sempre que el nombre de trajectes iguals estudiats sigui prou gran. 

En qualsevol cas, l'error disminueix si el percentatge de terminals amb BT actius augmenta, 

però un percentatge al voltant d'aquest 5% és esperable, com s'ha explicat, pels costums 

actuals de la població. 

 

En tot cas, tant el desenvolupament teòric com la simulació no depenen del tipus de 

dispositiu sense fils detectat. Els resultats també són vàlids, doncs, per al cas de detecció de 

dispositius Wi-Fi, i es pot esperar, pels estudis comentats, una tendència dels usuaris a 

incrementar l'ús d'aquesta tecnologia. És raonable, per tant, esperar que el mètode exposat 

sigui viable també amb els costums futurs de la població, sempre que s'adapti prèviament el 

hardware de detecció. 

 

L'estimació millora a  mida que s'augmenta el nombre de trajectes estudiat. Encara que això 

no suposa un problema insalvable (donat que el prócés està totalment automatitzat), un 

nombre gran de trajectes podria implicar una necessitat major de temps per obtenir 

l'estimació. S'ha vist que a partir de 50 trajectes el pendent de disminució de l'error baixa 

ostensiblement, de forma que al voltant d'aquests trajectes s'arribaria a una relació òptima 

entre la precisió de l'estimació i el cost en temps per aconseguir-la. 

 

L'error disminueix si la quantitat de passatgers augmenta. Això fa pensar que el mètode 

podria ser més precís en cas de línies d'autobús de distància mitjana o llarga i per a 

temporades lectives. De fet, el nombre de parades no afecta directament, segons s'ha vist, 

però sí ho fa de forma indirecta, ja que el nombre de passatgers pot ser més elevat per 

aquest motiu. 
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Si el percentatge de BT no és fix i té certa variació al voltant d'una  mitjana, l'error no pot 

disminuir per sota de cert límit. Queda pendent com a futura línia d'investigació fer una 

anàlisi teòrica que permeti acotar-lo millor. 

En qualsevol cas, l'error obtingut és suficientment baix i la conclusió final, per tant, és que 

és aconsellable implementar el mètode exposat. 
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5. Apèndix 

A.1 Fitxers font de les classes 

CPrograma.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using BClasses; 

 

namespace SimulaOD 

{ 

    public class CPrograma 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            CMatriuODBase matriuBase; 

            CConfiguracio parametres = new CConfiguracio(); 

            CMatriuOD matriuBaseProb; 

            CAnalisi resFinal = new CAnalisi(); 

                         

            double arrelErrorQ, arrelErrorEsp; 

            

            double[] intervalConf,intervalConf2,intervalConf3; 

             

            int iteracio,nomPassatgers,nomTrajectes; 

            float BT;                               

            iteracio = 1; 

            matriuBase = new CMatriuODBase(); 

            matriuBaseProb = new CMatriuOD(); 

            matriuBase.InicialitzaMatriu();  

             

            // matriu base amb nombre total de passatgers 

             

            matriuBaseProb = matriuBase.MatriuProbOD();  
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            // matr.base de prob. de viatjar entre cada parella de parades 

             

            matriuBase.AFitxer("Matriu base original"); 

            matriuBaseProb.AFitxer("Matriu base de probabilitats original" + '\n'); 

             

            for (BT = CConfiguracio.BTInf; BT <= CConfiguracio.BTSup; BT = BT + 

CConfiguracio.BTPas) 

            // bucle de percentatges de terminals amb Bluetooth actiu per estudiar  

            { 

                CMatriuBT matriuBT; 

                matriuBT = new CMatriuBT(BT); //per a cada BT es construeix una 

matriu de BT 

                matriuBT.AFitxer("Matriu de BT");    

                for (nomPassatgers = CConfiguracio.nPassInf; nomPassatgers <= 

CConfiguracio.nPassSup; nomPassatgers = nomPassatgers + CConfiguracio.nPassPas) 

//bucle de passatgers  

                { 

                    for (nomTrajectes = CConfiguracio.nTrajInf; nomTrajectes 

<=CConfiguracio.nTrajSup; nomTrajectes = nomTrajectes + CConfiguracio.nTrajPas) 

//bucle de trajectes  

                    { 

                        CMatriuOD matBaseBucle = new CMatriuOD(); 

                         

                        CMatriuODEstad matEst; 

                        CMatriuODEstadBT matEstBT; 

                    

                        CMatriuOD matEstBTMitjana = new CMatriuOD(); 

                        

       CMatriuOD matEstBTMitjanaProb = new CMatriuOD(); 

 

                        intervalConf= new double[2]; 

                        intervalConf2 = new double[2]; 

                        intervalConf3 = new double[2]; 

 

                        CAnalisi resultats = new CAnalisi(); 

 

                        matBaseBucle=matriuBaseProb.MatriuODProb(nomPassatgers); 

   matEst = new CMatriuODEstad(matBaseBucle, nomTrajectes); 

// 3D amb les dist. de Poisson 

                        matEstBT = new CMatriuODEstadBT(matEst, matriuBT); 
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                        matEstBTMitjana = resultats.MatriuMitjana(matEstBT); 

                                                 

 

                        matEstBTMitjanaProb = matEstBTMitjana.MatriuProbOD(); 

           

//càlcul de l'arrel de l'error quadràtic de les matrius de probabilitats 

 

                        arrelErrorQ = resultats.ArrelErrorQ(matriuBaseProb, 

matEstBTMitjanaProb);  

                         

                        arrelErrorEsp = resultats.ArrelErrorEsp(matriuBaseProb, BT, 

nomPassatgers, nomTrajectes); 

                        intervalConf = resultats.IntervalConfiança(arrelErrorQ * 

arrelErrorQ, nomTrajectes, CConfiguracio.percConf); 

                        intervalConf2 = resultats.IntervalConfiança(arrelErrorQ * 

arrelErrorQ, nomTrajectes, CConfiguracio.percConf-5F); 

                        intervalConf3 = resultats.IntervalConfiança(arrelErrorQ * 

arrelErrorQ, nomTrajectes, CConfiguracio.percConf-10F); 

 

                        String Text0 = "Iteració: "; 

                        String Text1 = "Nombre de trajectes: "; 

                        String Text2 = Convert.ToString(nomTrajectes); 

                        String Text3 = "Nombre de passatgers: "  ; 

                        String Text4 = Convert.ToString(nomPassatgers) + '\t'; 

                        String Text5 = "Percentatge suposat de Bluetooth: "; 

                        String Text6 = Convert.ToString(BT); 

                        String Text7 = "Arrel quadrada de l'error quadràtic mat 

prob: "; 

                        String Text8 = String.Format("{0:0.00000000}", arrelErrorQ); 

                        String Text9 = "Error quadràtic mat prob: "; 

                        String Text10 = String.Format("{0:0.00000000}", 

arrelErrorQ*arrelErrorQ); 

                        String Text11 = "Arrel quadrada de l'error quadràtic esperat 

mat prob: "; 

                        String Text12 = String.Format("{0:0.00000000}", 

arrelErrorEsp); 

                        String Text13 ="Error quadràtic esperat mat prob: "; 

                        String Text14 =String.Format("{0:0.00000000}", 

arrelErrorEsp*arrelErrorEsp); 
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                        String Text15 = "Lím. inf. int. conf. "+ 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf)+"%: "; 

                        String Text16 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf[0]); 

                        String Text17 = "Lím. sup. int. conf. "+ 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf)+"%: "; 

                        String Text18 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf[1]); 

 

                        String Text19 = "Lím. inf. int. conf. " + 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf-5F) + "%: "; 

                        String Text20 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf2[0]); 

                        String Text21 = "Lím. sup. int. conf. " + 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf - 5F) + "%: "; 

                        String Text22 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf2[1]); 

 

                        String Text23 = "Lím. inf. int. conf. " + 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf - 10F) + "%: "; 

                        String Text24 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf3[0]); 

                        String Text25 = "Lím. sup. int. conf. " + 

Convert.ToString(CConfiguracio.percConf - 10F) + "%: "; 

                        String Text26 = String.Format("{0:0.00000000}", 

intervalConf3[1]); 

 

                        String Text = Text0 + Convert.ToString(iteracio) + '\n' + 

Text1 + '\t' + Text2 + '\n' + 

                            Text3 + '\t' + Text4 + '\n' + Text5 + '\t' + Text6 + 

'\n' + Text7 + '\t' + Text8 + '\n' + 

                            Text9 + '\t' + Text10 + '\n' + Text11 + '\t' + Text12 + 

'\n' + Text13 + '\t' + Text14 + '\n' + 

                            Text15 + '\t' + Text16 + '\n' + Text17 + '\t' + Text18 + 

'\n' + 

                            Text19 + '\t' + Text20 + '\n' + Text21 + '\t' + Text22 + 

'\n' + 

                            Text23 + '\t' + Text24 + '\n' + Text25 + '\t' + Text26 + 

'\n'; 

                         

                        matEstBTMitjanaProb.AFitxer(Text); 
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                        ++iteracio; 

 

                    }   //bucle nombreTrajectes 

                    } //bucle nomPassatgers 

                } //bucle BT 

            // passa a Excel el fitxer obtinngut 

            resFinal.PassaTxtaExcel(); 

                 

            }//main 

        }//classe 

             

}//namespace 
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CConfiguracio.cs 

 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.IO; 

using System.Collections; 

 

namespace BClasses 

{ 

public class CConfiguracio  

{ 

/* permet  obtenir els paràmetres a partir d’un fitxer tipus text  

 Es defineixen els atributs que serviran al programa SimulaOD per determinar 

els límits de cada bucle*/ 

  

    public static ushort NParades; 

    public static bool BTvariable; 

    public static string nomFitxer; 

    public static string fitxerMatriuBase; 

     

    public static float BTInf; 

    public static float BTSup; 

    public static float BTPas; 

 

    public static int nPassInf; 

    public static int nPassSup; 

    public static int nPassPas; 
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    public static int nTrajInf; 

    public static int nTrajSup; 

    public static int nTrajPas; 

 

    public static float percConf; 

    public CConfiguracio()  

{ 

    /* primer de tot es troba el fitxer de configuració que ha d'estar a la 

mateixa carpeta que l'executable*/ 

 

       string path = 

System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Ge

tName().CodeBase); 

     path = path.Substring(6, path.Length - 6); 

     StreamReader fitxerParam = new StreamReader(path + 

"\\FitxerConfiguració.txt"); 

 string linia=""; 

     String[] llistaParametres = new String[14]; // es considereb 14 paràmetres 

 

 for (int i=0; i<14; i++) 

    { 

              linia = fitxerParam.ReadLine(); 

              int j = 0; 

              while(linia.Substring(j,1)!="=") j++; 

              llistaParametres[i] = linia.Substring(j + 1, linia.Length - j - 1); 

                 

  } 

         NParades=(ushort)Convert.ToInt32(llistaParametres[0]); 

         

  BTvariable=Convert.ToBoolean(llistaParametres[1]); 

         

     BTInf=(float)Convert.ToDouble(llistaParametres[2]); 
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         BTSup=(float)Convert.ToDouble(llistaParametres[3]); 

 

         BTPas=(float)Convert.ToDouble(llistaParametres[4]); 

 

         nPassInf=Convert.ToInt32(llistaParametres[5]); 

 

         nPassSup=Convert.ToInt32(llistaParametres[6]); 

 

         nPassPas=Convert.ToInt32(llistaParametres[7]); 

 

         nTrajInf=Convert.ToInt32(llistaParametres[8]); 

 

         nTrajSup=Convert.ToInt32(llistaParametres[9]); 

 

         nTrajPas=Convert.ToInt32(llistaParametres[10]); 

 

         percConf=Convert.ToSingle(llistaParametres[11]); 

 

         nomFitxer = llistaParametres[12]; 

 

         fitxerMatriuBase = llistaParametres[13]; 

 

         fitxerParam.Close(); 

        

 }// constructor 

}// class 

}// namespace 
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CMatriuOD.cs 
 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.IO; 

namespace BClasses 

{ 

   public class CMatriuOD 

   { 

 /* aquesta classe representa una matriu OD genèrica */ 

 public double[,] elementsMatriu; //matriu dels nombres de passatgers que 

entren i surten 

 public double[] passatgersEntren; //array passatgers entren en cada parada. 

Sumatori fila 

 public double[] passatgersSurten; //array passatgers surten en cada parada. 

Sumatori columna 

 public StreamWriter fitxer; // fitxer de text on es pot desar cada matriu 

 public CMatriuOD()  

     // el nombre de parades es una constant de la classe estàtica CConfiguracio 

 { 

    elementsMatriu = new double[CConfiguracio.NParades, 

CConfiguracio.NParades]; 

          for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

          { 

             for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

             { 

                    elementsMatriu[i, j] = 0.0; 

             } 
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           } 

           passatgersEntren = new double[CConfiguracio.NParades]; 

     passatgersSurten= new double[CConfiguracio.NParades]; 

 } 

 public CMatriuOD(int nParades) // el nombre de parades es decideix en crear 

l'objecte 

 { 

    elementsMatriu = new double[nParades, nParades]; 

    passatgersEntren = new double[nParades]; 

    passatgersSurten = new double[nParades];  

 } 

 public void ObtePassatgersEntren() 

 { 

  for (ushort k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

     this.passatgersEntren[k]=0; 

    for (ushort l = 0; l < CConfiguracio.NParades; l++) 

   { 

   this.passatgersEntren[k] = this.passatgersEntren[k] + 

this.elementsMatriu[k, l]; 

   } 

  } 

 } 

 public void ObtePassatgersSurten() 

 { 

  for (ushort k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

    this.passatgersSurten[k] = 0; 

    for (ushort l = 0; l < CConfiguracio.NParades; l++) 

    { 

   this.passatgersSurten[k] = this.passatgersSurten[k] + 

this.elementsMatriu[l, k]; 
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       } 

  } 

 } 

 public double NombreTotalPassatgers() 

 { 

  double total = 0; 

  for (ushort k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

                for (ushort j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                    total = total + this.elementsMatriu[k, j]; 

                } 

   } 

    return total; 

         } 

        

public double NormaAlQuadrat() 

       { 

          double total = 0; 

          for (ushort k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

            { 

               for (ushort j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

               { 

                    total = total + this.elementsMatriu[k, j] * 

this.elementsMatriu[k, j]; 

                } 

            } 

          return total; 

 

        } 
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public void AFitxer(string comentari="") // argument opcional comentari 

       { 

       fitxer = new StreamWriter(CConfiguracio.nomFitxer, true, 

System.Text.Encoding.UTF32); 

 

       fitxer.Write(comentari); 

       fitxer.Write("\n"); 

       for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

       { 

           for (int l = 0; l < CConfiguracio.NParades; l++) 

           { 

              fitxer.Write("\t"); 

              Console.Write(this.elementsMatriu[k, l]); 

              fitxer.Write(this.elementsMatriu[k, l]); 

            } 

            fitxer.Write("\n"); 

        } 

        fitxer.Write("\n\n"); 

        fitxer.Close(); 

        } 

 

 public void MostraMatriu() 

        { 

     for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

     for (int l = 0; l < CConfiguracio.NParades; l++) 

     { 

   Console.SetCursorPosition(2 + 5 * l, 2 + 3 * k); 

   Console.Write(this.elementsMatriu[k, l]); 

     } 
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        } 

    Console.WriteLine(); 

    Console.WriteLine(); 

    Console.WriteLine("Vist?"); 

    Console.ReadLine(); 

    } 

  

public void MostraPassatgersPerParada() 

    { 

     for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

  Console.Write("Parada " + (k+1) + ": entren " + passatgersEntren[k]); 

  Console.WriteLine(" i surten " + passatgersSurten[k]); 

           } 

     Console.WriteLine(); 

     Console.WriteLine(); 

     Console.WriteLine("Vist?"); 

     Console.ReadLine(); 

    } 

 

 public static CMatriuOD operator + (CMatriuOD mat1,CMatriuOD mat2) 

    { 

     CMatriuOD matRes= new CMatriuOD(); 

     for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

     for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

   { 

   matRes.elementsMatriu[k, j] = mat1.elementsMatriu[k, 

j]+mat2.elementsMatriu[k, j]; 

   } 

  } 
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    return matRes; 

    } 

 

public static CMatriuOD operator - (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2) 

          { 

          CMatriuOD matRes = new CMatriuOD(); 

           for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

              { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                 matRes.elementsMatriu[k, j] = mat1.elementsMatriu[k, j] - 

mat2.elementsMatriu[k, j]; 

                } 

              } 

           return matRes; 

           } 

     public static CMatriuOD operator * (CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2) 

          { 

            double acum; 

            CMatriuOD matRes = new CMatriuOD(); 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                    acum=0; 

                    for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

                    { 

                    acum=acum + mat1.elementsMatriu[i, k] * 

mat2.elementsMatriu[k, j]; 

                    } 

                    matRes.elementsMatriu[i, j]=acum; 



Estimació de matrius OD en transport públic a partir de la detecció de dispositius Bluetooth. 
Teoria i simulació. 

 

   

77 

 

                                        

                } 

            } 

            return matRes; 

        } 

   

 public CMatriuOD MatriuProbOD() 

    { 

          CMatriuOD matRes= new CMatriuOD(); 

             

  for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

    for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

   { 

                    if (this.NombreTotalPassatgers() != 0) 

                        { 

                       matRes.elementsMatriu[k, j] = (double) 

this.elementsMatriu[k, j] / (double) this.NombreTotalPassatgers(); 

                       } 

                    else  

                       { matRes.elementsMatriu[k, j] = 0; } 

   } 

  } 

  return matRes; 

    } 

         

public CMatriuOD MatriuODProb(int nombrePassatgers) 

        { 

            CMatriuOD matRes = new CMatriuOD(); 

            for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

            { 
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                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

 

                    matRes.elementsMatriu[k, j] = this.elementsMatriu[k, j] * 

nombrePassatgers; 

      

                } 

            } 

            return matRes; 

        } 

    } 

} 
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CMatriuODBase 
 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.IO; 

namespace BClasses 

{ 

    public class CMatriuODBase : CMatriuOD 

    { 

   /* aquesta classe representa la matriu OD base que s’ha d’obtenir d'un 

fitxer.*/ 

        public void InicialitzaMatriu() 

        { 

        StreamReader fitxerMatriu = new 

StreamReader(CConfiguracio.fitxerMatriuBase); 

     string linia=""; 

             /*la quantitat de parades és un paràmetre ja obtingut: 

CConfiguracio.NParades 

             Per tant s'han de llegir NParades línies de NParades termes*/ 

        for (int i=0; i<CConfiguracio.NParades; i++) //i és la fila  

  { 

                linia = fitxerMatriu.ReadLine(); 

                int n=0; // n és el la posició del cursor on comença cada nombre 

                int m=0; // m és la posició del cursor on es troba el caràcter 

separador 

                for (int j=0; j<CConfiguracio.NParades; j++) // j és la columna 

                { 

                while(linia.Substring(m,1)!=";") m++; // busca el caràcter 

separador dels nombres 
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            this.elementsMatriu[i, j] = Convert.ToDouble(linia.Substring(n,m-n)); 

                m++; 

                n=m; 

                } 

  } 

        fitxerMatriu.Close(); 

        } 

       

    } 

} 
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CMatriuBT.cs 
 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Threading; 

namespace BClasses 

{ 

    public class CMatriuBT: CMatriuOD 

    { 

         /* Aquesta classe representa una matriu amb diferents percentatges de BT 

en funció de la parella OD, encara que de mitjana el BT global serà el paràmetre que 

es passi al constructor percBT. Per fer això es multiplicarà percBT per 1+a, sent 

'a' un nombre aleatori entre -1/2 i ½. 

          Només serà diferent per a cada parella OD si el parametre constant del 

projecteBTvariable es true 

         */ 

        Random r; 

        Double a; 

        public CMatriuBT(float percBT) 

       /* el nombre de parades es una constant de la classe estàtica 

CConfiguracio i no es passa com paràmetre */ 

        { 

        elementsMatriu = new double[CConfiguracio.NParades, 

CConfiguracio.NParades]; 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                    if (i < j)      //només té sentit que el viatger vagi a 

parades posteriors 
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                    { 

                        if (CConfiguracio.BTvariable) 

                        { 

                            Thread.Sleep(5); 

                            r = new Random((int)DateTime.Now.Ticks & 0x0000FFFF); 

                            a = r.NextDouble() - 0.5;  // double entre -0.5 i 0.5 

                            elementsMatriu[i, j] = (double)(percBT * (1 + a));        

// un BT diferent per cada parada 

                        } 

                        else 

                        { 

                            elementsMatriu[i, j] = (double)percBT;  

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        elementsMatriu[i, j] = 0; 

                     

                    } 

                } 

            } 

 

        } 

 

    } 

 

} 
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CPoisson 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Threading; 

using MathNet.Numerics.Distributions; 

using MathNet.Numerics.Statistics; 

 

namespace BClasses 

{ 

    /* S'han de crear tants objectes d'aquesta classe com NParades(NParades-1)/2 

      i es necessiten tantes mostres de cadascú com NTrajectes  

      El constructor necessita com a paràmetre la lambda de la distribució, 

      que coincidirà amb el terme corresponent de la matriu OD base 

     */ 

    public class CPoisson  

    { 

        public double[] mostres; 

 

        public CPoisson(int QMostres, double Mitjana) 

        { 

            this.mostres = new double[QMostres]; 

            if (Mitjana > 0) 

            { 

                var distPoisson = new Poisson(Mitjana); 

                Thread.Sleep(5); 

                for (int i = 0; i < mostres.Length; i++) 
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                { 

                    mostres[i] = distPoisson.Sample(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                for (int i = 0; i < mostres.Length; i++) 

                { 

                    mostres[i] = 0; 

                } 

 

            } 

          

        } 

           

    } 

}
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CMatriuODEstad.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace BClasses 

{ 

    public class CMatriuODEstad 

    { 

        /* 

Aquesta classe s'obté considerant que la MatriuOD Base conté les mitges i de la 

qual s’obté un cas concret prenent una distribució estadística com pot ser Poisson. 

Cada terme serà un array "mostresParellaOD" amb totes les mostres de successius 

trajectes de cada posició de la matriu OD. Per accedir a la mostra del trajecte k-

èsim de la parella de parades i,j, s’ha d'accedir a 

CMatriuODEstad.mostresParellaOD[i,j].mostres[k] 

         */ 

        CMatriuOD matriuiesima=new CMatriuOD(); 

        public int nTrajectes; 

        public CPoisson[,] mostresParellaOD;  

        public CMatriuODEstad (CMatriuOD matriuOrigen,int nTrajectes)  

            // constructor a partir de la matriuODBase 

        { 

            this.nTrajectes = nTrajectes; 

            mostresParellaOD = new CPoisson[CConfiguracio.NParades, 

CConfiguracio.NParades]; 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 
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                    mostresParellaOD[i, j] = new CPoisson(this.nTrajectes, 

matriuOrigen.elementsMatriu[i, j]); 

                } 

            } 

            

        } 

 

        public CMatriuOD retMatriuiesima(int nomTraj) 

        { 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                    this.matriuiesima.elementsMatriu[i, j] = 

this.mostresParellaOD[i,j].mostres[nomTraj]; 

                } 

            } 

            return matriuiesima; 

        } 

        

        public void MatriusEstadAFitxer(string coment = "") 

        { 

            CMatriuOD matSortida = new CMatriuOD(); 

            for (int k = 0; k < this.nTrajectes; k++) 

            { 

                matSortida = this.retMatriuiesima(k); 

                matSortida.AFitxer(coment); 

            } 

        } 

    } 

} 
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CMatriuODEstadBT.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Threading; 

 

namespace BClasses 

{ 

    public class CMatriuODEstadBT 

    { 

        /* Aquesta classe fa una estimació dels passatgers que poden portar 

Bluetooth a partir d'un percentatge que dependrà de la parella OD concreta i que 

s'haurà  definit prèviament. 

          El constructor necessitarà tant la matriuODEStad com un objecte 

CMatriuBT,  d'on obtindrà els percentatges de BT de cada parella OD 

          */ 

    Random r; 

    double s; 

    ushort bt; 

    CMatriuOD matriuiesimaBT = new CMatriuOD(); 

    double[, ,] matriu3DBT; 

    public int nTrajectes; 

    public CMatriuODEstadBT(CMatriuODEstad mat, CMatriuBT matriuBT) 

    { 

       this.nTrajectes = mat.nTrajectes; 

matriu3DBT = new 

double[CConfiguracio.NParades,CConfiguracio.NParades,mat.nTrajectes]; 

       for (int h = 0; h < mat.nTrajectes; h++) 
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        { 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                     

                     if (i < j) // la matriu ha de ser triangular i amb la 

diagonal nul·la 

                  { 

             /*ara s'ha de veure si cadascú dels passatgers porta BT o no. 

              Això es decideix de forma aleatòria per cadascú dels passatgers, 

              amb probabilitat que dependrà de la parella OD considerada*/ 

                                                 

                      bt = 0;  

                      if (mat.mostresParellaOD[i, j].mostres[h] != 0) 

                      { 

                        Thread.Sleep(5); 

                        r = new Random((int)DateTime.Now.Ticks & 0x0000FFFF); 

                         

                        for (int k = 1; k <= 

(int)Math.Round(mat.mostresParellaOD[i, j].mostres[h]); k++) 

                        { 

                            s = r.NextDouble(); //s'obté un double entre 0 i 1 

                            if (s <= matriuBT.elementsMatriu[i,j]) { bt++; }  

                        } 

                      } 

                      this.matriu3DBT[i,j,h] = bt; 

                      

                     

                  } 

 



Estimació de matrius OD en transport públic a partir de la detecció de dispositius Bluetooth. 
Teoria i simulació. 

 

   

89 

 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    public CMatriuOD retMatriuiesimaBT(int nomTraj) 

    { 

        for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

        { 

            for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

            { 

                this.matriuiesimaBT.elementsMatriu[i, j] = this.matriu3DBT[i, 

j,nomTraj]; 

            } 

 

        } 

        return matriuiesimaBT; 

    } 

    public void MatriusEstadBTAFitxer(string coment = "") 

    { 

        CMatriuOD matSortida = new CMatriuOD(); 

        for (int k = 0; k < this.nTrajectes; k++) 

        { 

            matSortida = this.retMatriuiesimaBT(k); 

            matSortida.AFitxer(coment); 

        } 

    } 

  } 

} 
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CAnalisi.cs 
 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

 

namespace BClasses 

{ 

    public class CAnalisi 

    {/*Aquesta classe té mètodes tant per passar a Excel el fitxer de 

       text obtingut, com per fer càlculs, comprovacions i presentacions 

       de les matrius obtingudes.  

      */ 

        private object opc = Type.Missing; //opcions per defecte 

        private Excel.Application AplicacioExcel; 

         

        object PrimeraFila = 1; 

        object TipusDades = Excel.XlTextParsingType.xlDelimited; 

        Excel.XlTextQualifier tq = 

Excel.XlTextQualifier.xlTextQualifierDoubleQuote; 

    

        public void PassaTxtaExcel() 

        { 

                         

            AplicacioExcel = new Excel.Application(); 

            AplicacioExcel.DisplayAlerts = false; 
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            AplicacioExcel.Workbooks.OpenText(CConfiguracio.nomFitxer, opc, 

PrimeraFila, TipusDades, tq, opc, true, opc, opc, opc, opc, opc, opc, opc, ",",opc, 

opc, opc); 

            

AplicacioExcel.ActiveWorkbook.SaveAs(CConfiguracio.nomFitxer.Substring(0,CConfigurac

io.nomFitxer.Length-4)+".xls", 18, opc, opc, opc, opc, 

Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, opc, opc, opc, opc, opc); 

            AplicacioExcel.ActiveWorkbook.Close(); 

            AplicacioExcel.DisplayAlerts = true; 

        } 

         

 

   public CMatriuOD MatriuMitjana(CMatriuODEstad mat) 

   { 

  CMatriuOD matSortida=new CMatriuOD(); 

  for (int k = 0; k < mat.nTrajectes; k++) 

  { 

    matSortida=matSortida + mat.retMatriuiesima(k); 

        } 

  /*ara hi ha en matSortida una matriu amb la suma de tots els elements 

  de totes les matrius estadístiques creades*/ 

 

             for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

  { 

     for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

     { 

    matSortida.elementsMatriu[k, j] = matSortida.elementsMatriu[k, j] / 

mat.nTrajectes; 

     } 

  } 

  return matSortida; 

    } 
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    public CMatriuOD MatriuMitjana(CMatriuODEstadBT mat) 

  { 

     CMatriuOD matSortida=new CMatriuOD(); 

     for (int k = 0; k < mat.nTrajectes; k++) 

     { 

   matSortida=matSortida + mat.retMatriuiesimaBT(k); 

     

     } 

  /*ara hi ha en matSortida una matriu amb la suma de tots els elements 

  de totes les matrius estadístiques BT creades*/ 

     for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

     { 

   for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

   { 

        matSortida.elementsMatriu[k, j] = (double) 

matSortida.elementsMatriu[k, j] / mat.nTrajectes; 

   } 

     } 

  return matSortida; 

  } 

         

 

    public CMatriuOD MatriuArrelErrorQuad(CMatriuOD mat1,CMatriuOD mat2) 

  { 

  CMatriuOD matSortida=new CMatriuOD(); 

     for (int k = 0; k < CConfiguracio.NParades; k++) 

     { 

   for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

   { 
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   matSortida.elementsMatriu[k, j] = 

Math.Sqrt(Math.Pow(mat1.elementsMatriu[k, j],2)-Math.Pow(mat1.elementsMatriu[k, 

j],2)); 

 

   } 

     } 

  return matSortida; 

  } 

         

 

   public CMatriuOD Trans(CMatriuOD mat) 

          { 

            CMatriuOD matRes = new CMatriuOD(); 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < CConfiguracio.NParades; j++) 

                { 

                    matRes.elementsMatriu[i, j] = mat.elementsMatriu[j, i]; 

 

                } 

            } 

 

          return matRes; 

          } 

         

    

public double Tra(CMatriuOD mat)// traça de la matriu 

        { 

            double acum = 0; 

            for (int i = 0; i < CConfiguracio.NParades; i++) 

            { 
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                acum = acum + mat.elementsMatriu[i, i]; 

 

            } 

 

            return acum; 

        } 

 

 

        public double ArrelErrorQ(CMatriuOD mat1, CMatriuOD mat2) 

        {/*obté l'error entre dues matrius segons la fórmula 

   Arrel quadrada((B-A)*transposada(B-A))*/ 

            CMatriuOD mat = new CMatriuOD(); 

            mat = mat2 - mat1; 

            return Math.Sqrt(Math.Abs(Tra(mat * Trans(mat)))); 

        } 

 

 

        public double ArrelErrorEsp (CMatriuOD mat, float p, int k, int n) 

        {/*obté l'error esperat segons el càlcul teòric*/ 

 

            return Math.Sqrt((1 / (p * k * n)) * (1.0 - mat.NormaAlQuadrat())); 

        } 

 

        public double[] IntervalConfiança (double variància, int 

NombreTrajectes,float percConfiança) 

        { 

          double invKhiQuadrat1, invKhiQuadrat2; 

          double [] interval=new double[2]; 

        //percConfiança  és percentatge de confiança, per exemple 95 indicarà 95% 

          float alfa=1-(percConfiança/100) ; 
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         invKhiQuadrat1 = alglib.invchisquaredistribution(NombreTrajectes - 1, 

alfa / 2); 

         invKhiQuadrat2 = alglib.invchisquaredistribution(NombreTrajectes - 1, 1-

(alfa / 2)); 

 

         interval[0] = ((NombreTrajectes - 1) * variància) / invKhiQuadrat1; 

         interval[1] = ((NombreTrajectes - 1) * variància) / invKhiQuadrat2; 

 

         return interval; 

 

        } 

 } 

}
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A.2 Matrius base utilitzades en les simulacions 

0;4;3;1;2;6;7;9;6;8; 

0;0;6;3;2;3;4;2;2;3; 

0;0;0;1;3;5;6;7;9;6; 

0;0;0;0;4;7;2;3;5;6; 

0;0;0;0;0;5;2;7;7;6; 

0;0;0;0;0;0;9;7;6;4; 

0;0;0;0;0;0;0;2;5;0; 

0;0;0;0;0;0;0;0;4;3; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;4; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 

 

Matriu base utlitzada a les 
proves 2, 4 i 6 

 

0;1;1;2;4;1;2;1;2;1;1;2;2;2;1;4;2;1;2;2; 

0;0;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;3;1;1;2;1;1;1;1; 

0;0;0;1;2;1;1;2;3;1;1;2;3;1;2;1;3;1;1;1; 

0;0;0;0;1;2;3;2;1;3;2;1;2;2;3;3;2;2;5;2; 

0;0;0;0;0;2;4;3;3;3;2;2;1;2;1;3;1;2;2;1; 

0;0;0;0;0;0;2;1;2;5;1;2;3;1;2;1;2;2;1;3; 

0;0;0;0;0;0;0;2;2;2;1;2;1;0;2;1;2;2;1;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;1;2;1;1;2;2;1;3;5;1;2;1; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;2;2;1;2;3;1;2;3;2;3; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;3;2;1;1;2;2;1;3;3; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3;2;1;1;2;2;5;2;4; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1;1;3;2;1;2;4; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;2;2;1;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;7;1;3; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1;5;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 

0;7;9;4;6;6;7;8;10;11;  

0;0;4;3;3;5;5;7;8;5; 

0;0;0;3;5;6;6;8;4;9; 

0;0;0;0;5;5;3;5;6;7; 

0;0;0;0;0;6;3;8;8;9; 

0;0;0;0;0;0;8;4;7;5; 

0;0;0;0;0;0;0;4;7;5; 

0;0;0;0;0;0;0;0;7;4; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;3; 

0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 

Matriu base utlitzada a la prova 10 Matriu base utlitzada a la 
resta de proves 
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A.3 Macro utilitzada per tabular les dades 
obtingudes al fitxer Excel 

 
Sub MacroTab() 
   For j = 0 To 3 'hi ha 4 variacions del BT 

        For i = 1 To 10 'hi ha 10 iteracions per cada BT 

  Sheets("RES01").Select  'nom del full on es troben les dades de sortida 

       ' 283 és la diferència entre la primera dada del primer BT 

  ' i primera dada del segon BT 

   ' 27 (coeficient de la i) és la diferència, per a un BT concret, entre la primera iteració 
i la segona 

    ' 15 és la diferència entre la primera dada i la diferència ,per un BT concret, 

    ' entre la primera iteració i la segona (42-27=15), és a dir, el que s'ha d'afegir als 27 
d'abans 

    ' per arribar a la primera dada 

    ' 27 és 15 + tantes dades com s'han de passar a horitzontal menys ú. 

   Range("B" & Trim(Str(15 + 283 * j + i * 27)) & ":B" & Trim(Str(27 + 283 * j + i * 
27))).Select 

    Selection.Copy 

    Sheets("Sheet01").Select 'full on es deixen les dades tabulades 

    Range("A" & Trim(Str(i + 1 + 10 * j))).Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

        :=False, Transpose:=True 

        Next i 

        Next j 

End Sub
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