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CAPÍTOL 1 INTRODUCCIÓ 
 
Estudiar el trànsit i els diferents sistemes de transport actualment s'encamina a buscar la 
seva eficiència en la gestió; gestió no només en la programació de la construcció de les 
infraestructures sinó en la utilització correcta de tots els recursos dels que disposa la 
infraestructura en sí. 
 
La gestió del trànsit persegueix, doncs, uns objectius més complexes, busca donar 
resposta a la demanda creixent a la que estan sotmeses les infraestructures i a la seva 
constant evolució. 
  
L'enginyeria del transport i més concretament l'enginyeria del trànsit és la responsable 
de l'estudi de la gestió de tots els elements que conflueixen en aquesta gestió com són la 
planificació, el projecte geomètric i l'operació del trànsit per carrers i carreteres, les 
seves xarxes, terminals i entorn i la seva relació amb altres modes de transport. 
 
Per a realitzar totes aquestes operacions, l'enginyeria del trànsit requereix dades reals de 
trànsit que no sempre estan disponibles; actualment les dades s'obtenen a través 
d'espires, d'enquestes, de càmeres de trànsit, i d'altres que tenen com a principals 
problemes un elevat cost d'utilització i manteniment i la dificultat evident del tractament 
de les dades en temps real.  
 
Cada cop són més i més diversos els mitjans dels que disposa aquesta disciplina per 
intentar que la gestió del trànsit sigui el màxim d'exacte i precisa, aquests es coneixen 
amb el nom de TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) i ITS (Sistemes 
de Transport Intel·ligents). 
 
És en aquest context en el que es presenta aquest estudi. S'intentarà presentar i 
desenvolupar una nova eina que permeti l'obtenció de dades referents a trànsit d'una 
manera diferent a l'actual que suposarà un estalvi important en la seva obtenció i 
permetrà tenir dades fins i tot de zones en les que no es planteja realitzar cap estudi per 
la seva poca afectació a nivell general.  
 
Tot aquest avenç persegueix un dels objectius actuals de l’enginyeria de trànsit com és 
planejar, dissenyar i operar els sistemes vials, de tal manera que les esperes induïdes als 
usuaris siguin mínimes. Les esperes poden causar- les els dispositius pel control del 
trànsit en interrompre el flux, i a vegades per la mateixa corrent vehicular en situacions 
de flux continu; el que es coneix com a congestió del trànsit. 
 
Queda clar d’aquesta manera que la part de l’enginyeria a la que va adreçada aquesta 
nova metodologia que es presenta en el present estudi és a l’enginyeria del trànsit. 
 
Un dels aspectes més importants en la gestió d’infraestructures i la seva planificació 
estratègica és conèixer fefaentment les dades de mobilitat i dintre aquestes s’hi troben 
tant les matrius origen-destí com la distribució de viatges, el repartiment modal i 
assignació a la xarxa i també la densitat, el flux i la velocitat que cal esperar dels 
vehicles que circulen per la xarxa viària d’un territori. 
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Un bon coneixement d’aquestes dades permetrà dur a terme una política de mobilitat 
adequada per al territori, i poder determinar les inversions a realitzar en la 
infraestructura. 
 
El fet de conèixer en temps real les circumstàncies que envolten la situació del trànsit 
contribuiria a una millor elecció de la ruta òptima entre dos punts qualssevol de la xarxa 
viària; estudis realitzats per la universitat de Virgínia, Estats Units (Hesham, 2006) 
demostren que els conductors tot i estar familiaritzats amb la ruta que han de seguir 
acostumen a triar rutes subòptimes que els porten a destinar més temps del que seria 
necessari, al voltant del 7% més. El motiu és evident: la manca d’informació en temps 
real de l’estat de la xarxa viària per on es vol circular 
 
Un dels principals problemes a l’hora d’estimar aquestes dades és el llarg procés que 
han de passar les dades des de la presa inicial fins a l’estudi final d’aquestes. A aquest 
problema, com ja s'ha dit, se li ha d’afegir l’elevat cost econòmic d’aquests mètodes.  
 
Per tots aquests motius, l’obtenció de dades d’una manera immediata i reduint els costos 
que s’originen, representarà una revolució en la planificació i gestió de la mobilitat dels 
usuaris en el territori, no només per les administracions públiques sinó també per 
empreses privades relacionades amb el transport. 
 
El creixement constant que està experimentant la telefonia mòbil i l’ús cada vegada més 
extens d’aquesta tecnologia permet desenvolupar una metodologia per a l’obtenció de 
dades sobre mobilitat fent ús del registre que es realitza de tots els terminals mòbils 
encesos que es mouen pel territori. Aquest registre és necessari per a poder donar en 
qualsevol moment i situació els serveis que l’usuari ha contractat amb l’operador en 
qüestió. L’estudi d’aquestes dades no suposa el coneixement concret de l’individu que 
proporciona la dada ja que les dades en la mateixa xarxa es guarden encriptades per 
preservar la confidencialitat de l’individu. 
 
Des del començament, la telefonia mòbil ha anat evolucionant i millorant els seus 
serveis i prestacions. El canvi de xarxes GSM a GPRS i UMTS, com s’explicarà més 
endavant, no només suposarà un canvi en l’intercanvi de dades entre usuaris i una major 
rapidesa per a fer-ho sinó també suposarà una millor precisió en l’obtenció de dades de 
localització. 
 
Igualment, des de fa temps s’ha demostrat la importància de la caracterització del trànsit 
per poder predir les necessitats dels usuaris i entendre les tendències que es van 
originant  i canviant al llarg del temps. 
 
La caracterització del trànsit es realitza tenint en compte les variables fonamentals del 
trànsit que són el flux, la densitat i la velocitat a la que circulen els vehicles i les 
relacions que entre elles s’estableixen a través de l’equació fonamental (1) i la de 
continuïtat (2): 
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en les que v  és la velocitat espaial, q  el flux i k  la densitat. 
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Només es necessiten mesurar dues variables ja que la tercera es podrà obtenir amb les 
relacions que anteriorment s’han explicat; en el cas de vehicles, la densitat k és el 
paràmetre difícil de mesurar. 
 
Un dels objectius finals que busca l’enginyer de trànsit, és el d’optimitzar l’operació 
dels sistemes de trànsit existents i el d’intervenir en el projecte de sistemes vials futurs 
eficients. D’aquesta manera, l’optimització en trànsit indica la selecció de les millors 
condicions d’operació, subjecte a les habilitats del sistema o recursos i a les restriccions 
de l’usuari i del medi ambient.  
 
Per estudiar el trànsit s’adopten models de flux vehicular; aquests en general es poden 
classificar en dues grans classes: microscòpics i macroscòpics. Els models microscòpics 
consideren els espaiaments i les velocitats individuals dels vehicles, amb base a la teoria 
vehicular. Els models macroscòpics descriuen l’operació vehicular en termes de les 
seves variables de flux, generalment preses com a promig. 
 
Els esforços per a tractar de relacionar les diferents parelles de les tres variables 
principals del flux vehicular (q, k, v) s’han basat en la presa de dades i ajust simple a 
corbes o regressió, en mètodes deductius a partir de condicions límits o de frontera i en 
analogies físiques. Aquestes tres formes d’apropar-se al fenomen del trànsit, han donat 
com a resultat el desenvolupament de models macroscòpics, els quals suposen un 
moviment homogeni o condicions de flux estacionari i descriuen les característiques 
generals o globals de la corrent vehicular.  
 
Amb aquesta base teòrica s’ha intentat extreure les dades necessàries per a caracteritzar 
el trànsit a través de la telefonia mòbil. 
 
Un dels principals impulsors de la utilització d’aquesta nova eina que aquí es presenta 
és la política de cobertura que va aplicar el govern d’Estats Units en obligar a tenir 
localitzades totes les trucades que es realitzessin en el número 911, telèfon 
d’emergències. Amb aquesta iniciativa es pretenia donar una resposta més eficient i 
ràpida a les persones que reclamessin aquest servei. Un cop posat en funcionament es va 
poder comprovar que la majoria d’usuaris del servei utilitzaven un telèfon mòbil i que la 
seva localització era possible. Aquesta evidència va fer pensar en la utilització de les 
dades de localització de mòbils per associar- les a vehicles que es desplacen. 
 
La metodologia no s’acaba amb la localització dels dispositius mòbils sinó que és el 
punt de partida per tot un mètode d’estudi de trànsit que  a partir dels registres pot 
quantificar fluxos, velocitats, densitats i caracteritzar perfectament el trànsit i el seu 
moviment per la xarxa de carreteres. 
 
En aquest estudi es resumirà part de les teories que s'han desenvolupat fins al moment, 
totes elles es caracteritzen per centrar-se principalment en el plantejament d'hipòtesis. 
Després es recollirà a grans trets el funcionament tant de la telefonia mòbil com dels 
mètodes actual d'obtenció de dades referents a mobilitat. I finalment es realitzarà un 
estudi d'un cas pràctic en el que s'apunten els principals criteris a tenir en compte per al 
tractament de dades de telefonia mòbil i convertir- les en dades de trànsit. 
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CAPÍTOL 2 OBJECTIUS 
 
L’objectiu principal del present estudi és demostrar la validesa de les noves tecnologies 
en la quantificació del trànsit en temps real tot proposant una metodologia de treball per 
a aconseguir-ho; i d'aquesta manera es pugui convertir en la base d’una futura aplicació 
amb dades reals de registres de localització de mòbils.  
 
Aquest estudi pretén fer un repàs de totes les iniciatives que s’han anat realitzant en els 
últims anys sobre els avenços dels diferents mètodes de localització que fins fa 
relativament poc no s’haguessin ni pogut imaginar, no només la telefonia mòbil que és el 
punt que centrarà l’estudi sinó també la tecnologia GPS i altres novetats. 
 
Com que és un camp del coneixement que està en constant evolució millorant-se dia a 
dia, s’explicaran les principals diferències que introduiran les novetats que vagin 
apareixent en el mercat tant pel que fa a dispositius mòbils com en les xarxes que es 
reparteixen pel territori donant cobertura a la totalitat de la seva extensió. 
 
Per acabar aquest anàlisi es realitzarà una aplicació teòrico-pràctica, no tant per 
comprovar la seva validesa sinó per demostrar la metodologia a seguir indicant els 
criteris que en cada moment seran més importants. Igualment, es trauran conclusions 
dels resultats obtinguts comparant-los amb els valors obtinguts mitjançant les tècniques 
habituals que s’utilitzen en l’actualitat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


