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RESUM 

 

 

El desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a les infraestructures i a la 
transmissió de dades possibilita l’accés de manera immediata als usuaris de vehicles a 
informació sobre el trànsit. La informació sobre el temps de viatge per carretera, en tant 
que útil per generar un benefici en estalvi de temps, té un valor per als usuaris. Aquest 
fet, sumat a que la previsió del temps de viatge és la variable d’anàlisi del trànsit més 
apreciada i valorada per part dels usuaris a l’hora de viatjar, fan que la investigació 
sobre el sistema d’informació del temps de viatge sigui una de les claus de tota política 
orientada a la millora del sistema de transport d’un territori. Es desenvolupa un model 
per a la obtenció del valor de la pròpia informació a partir de la teoria bayesiana, 
calculant el benefici en temps que genera la informació com a diferència entre el que 
succeeix per disposar d’informació i el que succeeix quan no se’n disposa, més 
concretament, per la diferència dels retards en els dos escenaris. Es consideren 
nombroses situacions a tractar que afecten en el valor de la informació a determinar: el 
grau de coneixement previ de la infraestructura i del seu funcionament, l’instant en el 
qual es sol·licita la informació amb el marge de maniobra que permet a l’usuari i el 
tipus d’informació subministrada. La monetarització del temps és el pas final per 
convertir el benefici en temps en diners, en diferents vessants: valor del temps de viatge, 
valor del temps d’espera per haver arribat abans de temps, valor del temps de retard i 
valor del temps de retard tot i haver fet cas al sistema d’informació. També es considera 
la valoració d’aspectes intangibles, com l’estrès produït per la incertesa de l’hora 
d’arribada al destí; es monetaritza la reducció de l’estrès que genera la presència 
d’informació en sí mateixa. Es presenta un model completament paramètric sobre el 
qual es realitzarà un anàlisi de sensibilitat. A més, es realitza una aplicació del model a 
la realitat geogràfica catalana, amb la utilització de dades reals de temps de viatge de 
l’autopista AP-7, i dades obtingudes amb la realització de treball de camp. L’aplicació 
del model es durà a terme des de dues vessants, un anàlisi individual del valor de la 
informació segons tipus d’usuari seguint la casuística abans descrita, i una anàlisi 
global, que sintetitza el valor de la totalitat dels usuaris de la infraestructura, oferint 
doncs, el valor conjunt del sistema d’informació. Es realitza un posterior anàlisi del 
resultats de les aplicacions efectuades incidint en aquells paràmetres que més influència 
tenen en el valor de la informació. També es realitza una petita incursió a mode de 
recopilació de literatura sobre temes complementaris en la determinació del valor de la 
informació, però de gran importància en el conjunt del sistema d’informació, com són 
els procediments i tendències actuals per a la determinació, mesura i previsió del temps 
de viatge (que, en definitiva, és la base del sistema d’informació), i els canals de difusió 
de la mateixa, el mode com la informació arriba als usuaris. Per últim, es recull com a 
annex el treball informàtic complementari a la metodologia descrita, eina fonamental 
per a la obtenció de resultats i conclusions. 

 

Paraules clau: valor de la informació, fiabilitat de la infraestructura, valor del temps 

de viatge, valoració de la reducció de l’estrès, incertesa del temps de viatge 
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ABSTRACT 

 

 

 

New developments in applied technologies into the infrastructures and data 
transmission allow the users to have an almost immediate access to traffic information. 
Road travel time information by itself is useful to the drivers because of the benefits in 
time that generates. In addition to this, the fact that travel time prediction is traffic 
information most valuated item by the users, drive us to know why is travel time system 
information so important in every policy oriented to improve the quality of the 
transportation system in a country. It is developed a methodology in order to obtain the 
value of information following the patterns of the Bayesian theory, calculating the time-
benefit as a difference between two scenarios: what happens when information is not 
available, and when it is. And what is more, we will present the methodology in terms 
of delay differences between them. Several different situations are considered which 
influence in the value we are investigating: the previous knowledge of the drivers about 
the route they are about to travel to, the moment the information is ordered with the 
decision margin for the users, and the kind of information demanded. To put this benefit 
into terms of money is the last step of the methodology; on this purpose we have to 
consider different values for the cost of time: travel time value, early arrival value, delay 
arrival value, and delay arrival value even if we had followed the information provided 
by the system. It is also considered the valuation of non-strictly measurable topics, as 
the stress produced by the uncertainty in arrival time is: what is valuated is stress 
reductions because of information availability, which is useful to the road owners. It is 
presented an absolutely parametric model for making a sensibility analysis. It is carried 
out an application of the model by using real catalan travel time data, collected in AP-7 
highway, and survey’s data. This application is made from two different points of view: 
an individual analysis of the information value with the casuistry seen before, and a 
global analysis, which sums up the whole kind of users of the road, and let us obtains 
the value of the system information. Then it is made a study of application’s results, 
focusing on the most remarkable parameters, those who have a highest influence in 
information value. A little research is also done in two complementary topics related 
with information travel time system but highly important: tendencies and methods used 
nowadays in order to measure and forecast the travel time (which is, actually, the basis 
of the information system) and diffusion channels of information, the way the 
information is obtained by the users. Finally, it is added, as an annex, the computer’s 
model programming task, an essential tool to determine results and conclusions about 
the model defined in the present study. 

 

Keywords: information value, infrastructure reliability, travel time value, stress 

reduction valuation, travel time uncertainty 
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1 INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS 

Una de les tendències actuals de qualsevol anàlisi tècnico-científic és la de donar valor 
econòmic a aspectes a priori intangibles, com ara temps, molèsties, estrès,.. el que es 
coneix com a monetaritzar. Això és d’utilitat a l’hora d’avaluar la conveniència 
d’inversions econòmiques mitjançant l’anàlisi cost-benefici de qualsevol tipus de 
projectes, que ajuden a establir uns criteris objectius d’acceptació o rebuig de l’empresa. 

En el camp del transport, en qualsevol de les seves opcions, sigui privat o públic, per 
carretera, ferrocarril o altres modes, ha tingut rellevància l’obtenció del valor del temps 
que s’empra en desplaçar-se, éssent aquest objecte de nombrosos estudis en diverses 
àrees metropolitanes d’arreu del món. Els individus inverteixen part del seu temps diari 
en recórrer distàncies cada vegada majors, degut a la proliferació de les infraestructures 
de transport i la deslocalització urbana de les residències, per motius de treball 
majorment, però també d’oci i lleure. Quan les infraestructures no poden oferir un 
servei òptim, quan la velocitat del desplaçament no és la màxima que permet la 
seguretat i la legislació vigent (retencions, fiabilitat, accidents, deficiències de 
l’explotació,..), entra en joc el valor del temps de viatge. Els usuaris malgasten part del 
seu temps per causes derivades del mal servei ofertat, temps que podrien emprar en 
desenvolupar altres tasques i del qual en podem obtenir el valor monetari que suposa 
aquesta pèrdua.  

L’Administració, o en el seu defecte, l’empresa propietària de la infraestructura, pot 
contribuir a disminuir els valors globals de les pèrdues monetàries dels usuaris de la 
infraestructura, garantint un funcionament correcte de la mateixa. Ho pot aconseguir 
mitjançant la construcció d’elements físics que n’augmentin la capacitat (més carrils, 
més vies,..), però això, que suposa una despesa econòmica considerable, no en té 
garantit l’èxit. On sí que és més convenient actuar és en la millora de la gestió de les 
infraestructures existents, que és allà incideix aquest estudi. 

El desenvolupament de les tecnologies TIC ha permès millorar la monitorització de les 
infraestructures de transport. Els propietaris disposen de dades de gran vàlua pel que 
respecta a previsions de temps de viatge, millor ruta de viatge, etc. que posades en 
coneixement dels usuaris els farien estalviar temps en els seus desplaçaments, reduint 
així les pèrdues monetàries del sistema de transport. 

Aquesta informació doncs, té un valor per els usuaris, en tant que els és útil i els fa 
estalviar temps i diners. El present estudi té per objectiu la determinació del valor 
d’aquesta informació del temps de viatge en diferents supòsits. 

Es consideraran tres supòsits principals que influiran notablement en el tipus de 
metodologia proposada per a l’obtenció del valor de la informació del temps de viatge: 
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a. El coneixement previ del conductor sobre la ruta de la que vol obtenir 

informació, si és un conductor esporàdic, o habitual 
b. El moment en què es demana aquesta informació, abans d’iniciar el viatge 

(pre-trip) o bé un cop iniciat el viatge (on-trip) 
c. El tipus d’informació subministrada a l’usuari, si és en forma de rang de 

validesa, o bé puntual (un únic valor de temps de viatge informat) 

La metodologia s’aplicarà, seguint la teoria Bayesiana, per a cadascun d’aquests 
supòsits obtenint un valor diferent de la informació segons el cas. Serà un punt clau del 
desenvolupament la possibilitat de canvi de ruta com a conseqüència d’aquesta 
informació. 

Els resultats del model desenvolupat s’analitzaran per conèixer de quins atributs depèn 
principalment aquests valors i si concorda amb el que la observació i lògica dictaminen 
a priori. Posteriorment s’aplicarà el model per conèixer el valor de la informació segons 
el tipus d’usuari, i el valor conjunt del sistema, amb dades reals catalanes. La simulació 
és un factor clau com es veurà, en l’obtenció dels resultats abans esmentats. 

Addicionalment es relaten dos temes complementaris a l’objecte de l’estudi però 
íntimament correlacionats com són l’obtenció de la informació del temps de viatge i la 
seva fiabilitat a través de la monitorització de les infraestructures i els canals de difusió 
de la informació. 

L’estructura del present estudi és la següent: al capítol 2 es fa una revisió de la literatura 
existent en la matèria a tractar i que es fa servir de base i referència en nombrosos 
aspectes del treball. La secció tercera versa sobre la obtenció de la informació sobre 
temps de viatge i la seva fiabilitat i precisió. El capítol 4 tracta sobre els canals de 
difusió d’aquesta informació. El capítol 5 presenta el model de l’obtenció del valor de la 
informació del temps de viatge. La secció sisena relata l’aplicació del model a una 
realitat geogràfica determinada, amb la obtenció de dades necessària. El capítol 7 
analitza els resultats del model i l’aplicació esmentats. Finalment, dins del vuitè apartat 
es resumeixen les principals conclusions a les quals s’ha arribat amb el present estudi i 
s’estableixen les bases per a futures investigacions en el mateix àmbit. Addicionalment, 
l’annex recull el treball de programació realitzat, complementari però imprescindible 
per a comprendre el funcionament i els resultats del model desenvolupat. 
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2 REVISIÓ DE LITERATURA EXISTENT 

El temps de viatge és una variable que influencia clarament el comportament dels 
conductors a l’hora de triar ruta, mode, destí, freqüència i programació horària dels 
viatges. La provisió d’informació sobre el temps de viatge és capaç d’influenciar els 
patrons de comportament del trànsit reduint la congestió, o el que és el mateix, millorar 
l’eficiència de la infraestructura a més de beneficiar als usuaris en aspectes intangibles 
com la reducció de la incertesa i de l’estrès (Patterson, et al., 2008). És per tant, un 
objectiu primordial de les polítiques en matèria de transport la obtenció i 
subministrament d’informació del temps de viatge als usuaris de les carreteres (Khattak, 
et al., 2003). Aquestes consideracions prèvies són suficients per adonar-nos de la 
importància dels sistemes d’informació del temps de viatge de cara als usuaris, i de la 
rellevància que tindrà l’estudi del valor de la pròpia informació, objectiu del present 
treball. 

La recerca de fonts sobre el valor de la informació aporta nombroses referències sobre 
temes estretament relacionats, si bé és cert que l’enfoc que es vol donar al tema no ha 
gaudit de notable difusió. Tot i això, se’n poden extreure profitoses directrius sobre la 
matèria d’estudis que tangencialment s’acosten a algun dels aspectes sobre els quals 
versarà el present informe. 

La base en la qual es fonamenta el desenvolupament del model és la teoria Bayesiana de 
l’aprenentatge: el valor de la informació és la utilitat resultant de la millora de la 
informació sobre l’estat d’un succés que ha d’ocórrer (Denant-Boèmont, et al., 2003). 
Aplicat a la nostra situació, el valor buscat és el benefici que en resulta de la diferència 
de no tenir informació, a tenir-la (Chorus, et al., 2006). Aquest estudi modelitza 
l’adquisició d’informació com a part d’un anàlisi cost-benefici purament subjectiu: es 
farà ús de la informació quan els beneficis percebuts obtinguts del seu contingut siguin 
superiors als costos percebuts de la seva adquisició, i de la magnitud de la diferència en 
dependrà el seu valor. Es pretén en el present estudi, objectivar aquest valor.  

A (de Neufville, 1990) s’aborda el tema del valor de la informació des de la perspectiva 
Bayesiana de manera molt simplificada, però prou útil com per establir comparacions 
amb els resultats del mètode que es vol desenvolupar, doncs també incorpora l’efecte de 
les alternatives a un mateix viatge. A partir de un simple càlcul amb probabilitats 
condicionades i esperances estadístiques s’arriba a la conclusió que dues són les 
variables que influencien en el valor del sistema: la precisió del mateix i la probabilitat 
de congestió. Òbviament és un plantejament curt per l’abast d’aquest estudi, ja que es 
pretén la creació d’un model amb moltes més consideracions, però se’n poden extreure 
tendències en la relació entre el valor de la informació i aquests paràmetres d’interès. 
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Figura 2.1 Relació entre el valor del sistema d’informació i la precisió del mateix en la determinació del 

temps de viatge (de #eufville, 1990) 

 

Figura 2.2 Relació entre el valor de la informació i la probabilitat de congestió en una infraestructura 

(de #eufville, 1990) 

Però no tota la recerca feta en el camp d’esbrinar el valor de la informació ha anat 
encaminada en aquesta direcció. Altres estudis han dirigit els seus esforços en trobar 
una mesura indirecta del valor de la informació, com és la disponibilitat al pagament 
(willingness to pay) per part dels usuaris (Khattak, et al., 2003). Mitjançant una 
combinació d’enquestes de stated preferences (el que els usuaris diuen que faran) i de 
revealed preferences (el que sabem que fan realment els usuaris), s’estudien una sèrie 
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de llindars de preus que els conductors estarien disposats a fer front per tal de satisfer 
les seves necessitats de millora de la informació. És destacable el fet que la 
disponibilitat al pagament augmenta a mesura que augmenta la personalització de la 
informació, la seva adaptació a les necessitats de consulta de l’usuari. La disponibilitat 
disminueix a l’hora que augmenta el coneixement de l’usuari sobre el desplaçament a 
realitzar, i augmenta a mesura que augmenta la variabilitat en el temps de viatge, és a 
dir, la probabilitat d’aparició de congestió en la infraestructura. 

És extensa la literatura existent sobre el valor del temps de viatge i la seva variabilitat. 
Els viatgers tenen més disponibilitat al pagament per reduccions en la variabilitat del 
temps i per conseqüència en la reducció del temps de viatge. Valors més elevats per 
reduir la variabilitat que per reduir el valor en sí del temps de viatge (Li, et al., 2010). Es 
desglossa la variabilitat del temps de viatge en tres components: variació diària i 
estacional segons el tipus de dia que es tracti (1), variació dins d’un període horari 
causat per la congestió i els temps de sortida dels vehicles (2), i variabilitat deguda al 
conductor en particular, com a conseqüència del seu estil de conducció i la interacció 
amb els estils dels altres conductors (3). El mateix estudi assumeix que la variabilitat 
total del temps de viatge és aleatòria i impredictible, però que es pot aproximar per una 
distribució log-normal o una Poisson generalitzada. La variabilitat és més valorada en 
conductors commuters (que realitzen un viatge d’anada i tornada diari, principalment 
per motius laborals) que no pas en els que no ho són. 

Sobre el valor del temps de viatge, és adequat per l’àmbit geogràfic del nostre treball, 
l’estudi sobre les diferents valoracions a l’àrea de Barcelona (Asensio, et al., 2008), de 
les quals se’n farà esment més endavant. Destacar però, els diferents tipus de costos 
segons l’instant d’arribada: un cost del temps d’arribar abans de l’hora prevista, i un 
cost del temps per arribar tard, seguint la figura �2.3�, present a la majoria de literatura 
sobre la valoració de la variabilitat del temps de viatge. 

 

Figura 2.3Valoració de la incertesa del temps de viatge (Bates, et al., 2001) 
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La quantitat de temps estalviada sota condicions recurrents de congestió és superior 
quan la capacitat de la infraestructura esta arribant al seu límit, quan petits canvis en el 
flux poden originar grans diferències en la magnitud dels temps de viatge. Quan el 
trànsit és molt inferior a la capacitat de la via, la informació sobre el temps de viatge i la 
direccionalitat d’un trajecte per una ruta o altra, fa estalviar menys temps i per tant, té 
menys valor. El valor major de la informació subministrada per les ATIS es sota 
condicions no recurrents de congestió: incidents als quals anticipar-se és difícil. Els 
ATIS redueixen la variabilitat del temps de viatge, fent del transport privat per carretera 
un transport més fiable (Levinson, et al., 1999). 

La congestió recurrent implica no només majors temps de viatge, sinó també majors 
variacions dia a dia en els temps de viatge i en conseqüència, una major incertesa 
(Ettema, et al., 2006). Així, una manera de reduir la incertesa en el temps de viatge, 
sense necessitat de resoldre la congestió i la variabilitat del trànsit en sí mateixa, és la de 
proveir als usuaris amb informació detallada sobre l’estat de la xarxa de transport, que 
els permet anticipar-se millor a possibles retards, evitar arribades a destí d’hora o tard, i 
reduir el marge de seguretat en temps necessari. Els sistemes d’informació avançada 
sobre el transport poden proveir informació tant pre-trip com on-trip, i poden permetre 
als viatgers de canviar la seva elecció de mode de transport, destinació, temps de sortida 
i/o la ruta a seguir. La resposta principal a una informació de congestió és la de variar 
l’instant de sortida per sobre d’altres posicionament. L’ exacta magnitud del benefici 
dependrà principalment del coneixement previ de la infraestructura, i de la capacitat 
deductiva del viatgers. La presència de la informació del temps de viatge és més 
important que la qualitat de la informació del temps de viatge, sempre i quan una 
mínima qualitat es mantingui. 

Concretant sobre la millora que els sistemes d’informació avançada del transport 
implementen en la gestió dels temps de viatge, estudis a Washington DC a partir 
d’enquestes de preferències revelades (Wunderlich, et al., 2001) conclouen que: en 
períodes punta, els conductors commuters que no fan ús de la informació són sis 
vegades més susceptibles d’arribar tard que els que si que l’utilitzen (1); els casos on el 
sistema genera un benefici a l’usuari són cinc vegades superiors a aquells on les seves 
indicacions perjudiquen al conductor (2); els usuaris dels sistemes d’informació a les 
hores punta, són més puntuals que els usuaris no informats més previsors, i 
experimenten arribades abans d’hora en menor magnitud (dos terceres parts) que els no 
usuaris dels sistemes d’informació (3); les arribades tard de manera “sorprenent” es 
veuen reduïdes en un 81% a través de l’ús de la informació (4); i finalment, la percepció 
dels usuaris de quan la informació subministrada és útil o no és aproximadament del 
98%. Això sí, s’especifica que la millora en fiabilitat que genera la informació no 
redueix significativament els temps de viatge al llarg d’un mes o un any d’utilització, la 
contribució més important és la de la millora en la programació horària dels temps de 
sortida. Aquestes dades, fan palès la magnitud dels beneficis potencials que la 
informació sobre el temps de viatge pot aportar al global del sistema de transport 
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No podem perdre mai de vista que estem tractant un tema en el qual les decisions 
individuals de les persones tenen molta influència, i per tant, és difícil aportar 
coneixements objectius modelitzant el seu comportament. Es tracta d’aproximar-nos a 
la lògica i al sentit comú de les decisions en matèria de transport, però pot passar que 
conductors diferents tinguin diferents respostes davant la mateixa informació (Paz, et 
al., 2009). 

Com s’ha vist en aquest recull, apareixen elements que es tractaran d’incorporar en el 
desenvolupament de la metodologia per a la obtenció del valor de la informació del 
temps de viatge que es vol confeccionar. Aspectes com la importància de l’instant de 
sortida, la teoria Bayesiana per comparació d’escenaris, les particularitats dels 
conductors que no coneixen una ruta o la informació subministrada abans d’iniciar el 
viatge, per citar alguns aspectes, aniran apareixent a mesura que s’aprofundeix en la 
descripció del model. 

Altres referències d’aspectes més particulars aniran apareixent durant la redacció del 
present estudi. S’ha cregut convenient fer-ne esment més endavant, per fer més fluïda la 
comprensió del document. 
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3 LA DETERMINACIÓ DEL TEMPS DE VIATGE (MESURA I 
PREVISIÓ) 

El temps de viatge és la informació més valuosa sobre el trànsit des del punt de vista de 
l’usuari d’una infraestructura, com s’ha demostrat en recents enquestes (Soriguera, et 
al., 2008), ja que permet prendre decisions com per exemple quin és el millor moment 
per iniciar un viatge, quina ruta seguir o de quina manera modificar els plans 
inicialment establerts un cop ja en marxa. Però també és de gran utilitat per a l’operador 
de la infraestructura, doncs el seu coneixement i previsió permet gestionar d’una manera 
més eficient el servei en presència de qualsevol tipus de situació per poder oferir el 
millor servei possible, i apujar la fiabilitat de la infraestructura fins a nivells òptims. 
D’aquí la importància d’una bona determinació del temps de viatge, tant de la banda de 
la seva mesura, com de la seva previsió. 

La tendència actual en la determinació del temps de viatge es basa en una combinació 
de dos tipus de dades: 

a. Dades a llarg termini, provinents de patrons de comportament típics que es 
repeteixen recurrentment 

b. Dades a curt termini, imprevisibles en la seva aparició i magnitud i que s’han 
de tractar el més aviat possible per generar una informació suficientment 
precisa i disponible 

Les dades a llarg termini, com hem indicat, sorgeixen d’un anàlisi acurat de dades 
recollides de temps de viatge en sèries de considerable longitud (diversos anys per 
obtenir una mínima fiabilitat). Es considera l’any com la unitat bàsica i mínima de 
comportament; any rere any es pot obtenir un patró de com funcionarà el temps de 
viatge en un dia determinat, que dependrà, entre d’altres, de l’estació de l’any, de 
l’acumulació de festius, etc... A tall d’exemple, és destacable la patronització efectuada 
a l’àrea de Barcelona pel CENIT (Centre d'Innovació del Transport) per a la 
concessionària d’autopistes ABERTIS, que classifica cada dia de l’any en dies 
estàndard o especials de 16 tipus. Cadascun d’aquests patrons té definit el valor del 
temps de viatge per a períodes de 15 minuts, establerts en base a una sèrie de dades que 
ja supera els 8 anys i en actualització constant, el que suposa una bona aproximació per 
a la previsió a llarg termini del mateix. 

Aquest patronatge a llarg termini reflexa el coneixement previ que un usuari pot tenir 
sobre el funcionament de la via, que serà un punt clau en la formulació del model per a 
l’obtenció del valor de la informació sobre el temps de viatge. Qualsevol conductor més 
o menys experimentat i viatjat sap que les carreteres d’accés a una gran ciutat o àrea 
metropolitana sofreixen un alt nivell de saturació a primera hora del matí, així com les 
que comuniquen una ciutat amb una zona turística de platja o d’esquí, pateixen greus 
problemes de servei en operacions tornada de festius a l’estiu i a l’hivern, 
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respectivament. Són aquests “tòpics” els que s’encarreguen de recollir i sintetitzar els 
patrons a partir de les dades que els propietaris de les infraestructures poden obtenir. 

Respecte a la obtenció de les dades de temps de viatge, s’han utilitzat diverses tècniques 
al llarg de les últimes dècades, que han anat evolucionant de la mà del desenvolupament 
de les tecnologies de la informació. El tancament d’algunes infraestructures a efectes 
tarifaris esdevé una oportunitat per a l’obtenció de dades diverses sobre la circulació de 
vehicles. Barreres tarifàries amb funcionament a través de tiquets d’entrada o sortida, o 
sense suport físic, mitjançant targetes sense contacte permeten obtenir dades micro 
sobre cada vehicle i recorregut, a través de l’instant d’entrada i de sortida de la 
infraestructura. D’altres tècniques emprades per a la mesura directa del temps de viatge 
es basen en la col·locació de vehicles en circulació que actuen a mode de sensors, 
transferint dades a l’operador sobre el trànsit i el viatge que realitzen. En un futur, 
qualsevol vehicle equipat amb GPS, o inclús gràcies a tecnologia de telefonia mòbil, 
podran ser emissors actius de dades de temps de viatge, que aportarà una molt elevada 
fiabilitat a la mesura de dades. 

Aquestes metodologies per a la obtenció d’informació de temps de viatge de manera 
directa són de gran exhaustivitat i en conseqüència de gran precisió i fiabilitat en la seva 
obtenció, però estan molt condicionades a la presència d’infraestructura físiques, que no 
sempre hi són i no sempre són possibles d’implementar, o bé ho estan al 
desenvolupament de tecnologies de seguiment de vehicles, d’elevat cost. 

És possible però, si no podem disposar de dades directes, una bona predicció del temps 
de viatge amb dades purament macroscòpiques mitjançant algoritmes senzills (mesura 
indirecta del temps de viatge), que només necessiten de la instal·lació de detectors 
inductius duals en molts casos ja existents a la infraestructura (Patterson, et al., 2008). 
Amb dades de velocitat, intensitat i ocupació del detector i interpretant la via com un 
sistema de cues, és fàcil la obtenció del temps de viatge per a un vehicle objectiu. 
També es tenen en comte els colls d’ampolla i possibles entrades i sortides (ramp 

metering) amb resultats prou satisfactoris. Aquest tipus de mesures indirectes 
representen una alternativa satisfactòria quan no podem disposar de mesures directes. 

Tot i aquesta dicotomia, recents estudis (Soriguera, 2011) han aconseguit amb èxit la 
combinació de processos de mesura i predicció directes i indirectes per a la 
determinació del temps de viatge en vies d’alta capacitat, mitjançant la fusió de dades.  

Segons (Soriguera, 2011), només amb mesures indirectes (detectors), és possible assolir 
valors de precisió de la informació subministrada de l’entorn del 20-30 %. Valor que, es 
pot veure reduït fins a la meitat, si la obtenció es basa amb mesures directes abans 
vistes. Addicionalment, si la situació de circulació es pot considerar fluïda, es poden 
donar valors de precisió de l’entorn del 3-5 % en vies molt monitoritzades. Aquests 
seran ordres de magnitud d’importància en la obtenció dels resultats del model a 
desenvolupar. 
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Recapitulant, la previsió de dades de temps de viatge a llarg termini tindrà una 
component d’incertesa deguda a la obtenció de les pròpies dades, la tendència de la qual 
és a desaparèixer degut els grans avenços assolits en la perfecció de la seva mesura, i 
una segona component deguda a la patronització efectuada amb les dades històriques, 
que dependrà entre d’altres de la longitud de la sèrie de dades i el seu correcte 
tractament (purament estadístic i també interpretatiu de les condicions d’un dia en 
concret). 

Les dades de previsió a curt termini incorporen aspectes que no es poden considerar de 
ocurrència recurrent amb un horitzó d’un any. Són situacions la resposta a les quals ha 
de produir-se amb el marge que proporciona la seva aparició. Condicions atmosfèriques 
que afectin notablement la circulació es poden preveure amb més o menys fiabilitat amb 
24-36h d’antelació i a través d’unes especificacions adequades al fenòmen que es 
preveu, incorporar el seu efecte a la previsió del temps de viatge (Lam, et al., 2008). 

Altres situacions són de més ràpida ocurrència, com un accident que mantingui tallats 
un nombre determinat de carrils, inclús un accident en el sentit contrari de la marxa, o 
fins i tot un augment de la circulació de forma sobtada i sense explicació aparent. La 
seva incorporació al sistema d’informació del temps de viatge serà més difícil i potser 
no aplicable en situacions pre-trip (com es veurà més endavant, es refereix al fet de 
sol·licitar informació sobre el temps de viatge abans d’iniciar-lo per poder triar l’instant 
de sortida adequat per no fer tard). Ens podem trobar en una situació d’haver sol·licitat 
informació abans d’iniciar el viatge, quan les condicions de circulació eren unes 
determinades, i que es produeixi un accident a posteriori que les fa completament 
errònies; la fiabilitat de la informació haurà estat molt dolenta en aquest cas. D’altra 
banda, aspectes com unes obres a realitzar a la via, o un determinat event programat que 
generarà previsiblement un augment de la circulació són de més fàcil consideració. 

En definitiva, per a previsions a curt termini (de fet, es podria parlar també de 
previsions a mig i curt termini, segons l’horitzó temporal d’aparició) cal preveure 
l’efecte d’aquestes situacions el més aviat possible per incorporar aquesta informació al 
model de previsió del temps de viatge que s’oferirà als usuaris i disposar d’un sistema 
d’alertes eficient per informar de les situacions anòmales al mateix temps que aquestes 
es produeixen. Cal fer esment que, determinats escenaris es produeixen amb una 
periodicitat escassa que dificultarà la correcta adquisició de dades en no disposar de una 
sèrie de dades el suficientment llarga: la fiabilitat de la informació se’n ressentirà.  
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4 CANALS DE DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Tan important com la obtenció de la informació del temps de viatge, a través de la seva 
mesura i predicció, és la manera com aquesta arriba als usuaris finals del servei. 
Nombrosos canals de difusió existeixen per fer arribar les dades que proporciona 
l’operador al conductor, relació que com es veurà, està íntimament relacionada amb el 
desenvolupament de les tecnologies de la informació TIC.  

Cada canal de difusió existent presenta unes característiques que el fan adequat per a un 
tipus d’usuari o per a un tipus d’informació sol·licitada. Tant a (Soriguera, et al., 2008) 
com a (Levinson, et al., 1999) es realitza un bon recull d’aquestes vies de disseminació 
de la informació i un anàlisi multicriteri sobre la seva conveniència o bondat, les 
directrius dels quals recapitulem en aquesta secció. 

És convenient que la informació que es subministra als usuaris sigui breu, concisa, 
quantificada (expressada en valors numèrics de temps) i el més personalitzada possible, 
per tal de ser el més efectiva possible en el seu objectiu de reduir els temps de 
desplaçament. És degut a aquesta darrera particularitat, que els sistemes de difusió de la 
informació cobren notable importància en el sistema de transport. 

Els canals estudiats poden ser valorats segons la seva utilitat en diversos àmbits. Les 
vies de disseminació de la mateixa es poden dividir clarament en dos blocs: la 
informació pre-trip, que permet la planificació horària del viatge, i la informació on-trip, 
que permet la modificació del plantejament inicial del viatge per adaptar-se a les 
condicions del trànsit (aquests conceptes seran tractats en profunditat en posteriors 
capítols del present estudi). També es pot valorar el grau de personalització de la 
informació que permet cada canal, així com la quantitat d’informació transmesa 
possible.  

La taula �4.1� recull les característiques principals de diversos canals en els àmbits que 
s’han fet esment amb anterioritat. 
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CANAL DE DIFUSIÓ 
Pre-
trip 

On-
trip 

Personalització 
informació 

Contingut 
informació 

Navegador on-board al vehicle SI SI SI Alt 

Senyals de missatges variables a la via SI SI SI Mig 

Butlletins de ràdio SI SI NO Mig 

SMS a través de telèfon mòbil SI SI SI Alt 

Consulta telefònica al centre de 

control del trànsit 
SI SI SI Mig 

Butlletins de televisió SI NO NO Mig 

Premsa escrita (advertència en dies 

conflictius) 
SI NO NO Baix 

Serveis on-line: internet mòbil SI SI SI Alt 

Punts d'informació (àrees de servei) SI NO SI Baix 

Taula 4.1 Recull de canals de difusió de la informació amb les seves característiques principals 

 

És evident que els vertiginosos avenços en noves tecnologies deixaran obsoletes moltes 
d’aquestes vies de transmissió de la informació en un curt o mitjà termini. És important 
però, que el desenvolupament de nous canals es dediquin a satisfer les necessitats reals 
dels usuaris pel que fa a demanda d’informació del trànsit, i no només aparèixer com 
una adaptació de les tecnologies desenvolupades per a altres àmbits. 
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5 MODEL 

5.1 Introducció i consideracions prèvies 

El model per a l’obtenció del valor de la informació del temps de viatge es fonamenta 
en la comparació entre dos supòsits: disposar o no d’informació sobre el temps de 
viatge (metodologia Bayesiana). El fet de tenir informació genera un benefici en 
nombrosos àmbits, en tant que ens farà estalviar temps de viatge, d’espera, de retard en 
destí, en concepte de reducció de la intranquil·litat per arribar d’hora,etc. La present 
metodologia s’encarrega de quantificar aquests estalvis de temps i d’altres intangibles 
propiciats per la disponibilitat d’informació, i els valora de manera adequada. 

Mitjançant diverses consideracions s’arribarà a determinar els temps que els conductors 
assignen al viatge que volen realitzar tant si disposen com no d’informació sobre el 
mateix. Aquesta diferència de comportament és la base del model, que es complementa 
considerant una casuística de situacions que es donen en la realitat i que influeixen 
substancialment en el valor de la informació que volem trobar. 

Un punt d’important incidència serà la determinació del coneixement previ dels 
conductors sobre el viatge que vol realitzar, si és un conductor habitual o esporàdic. 
També és important l’instant en el qual s’obté la informació, si és abans d’iniciar-lo 
podent triar l’instant de sortida (pre-trip) o bé amb el viatge ja iniciat o sense marge de 
maniobra per triar l’instant de sortida (on-trip). La forma en la qual es presenta la 
informació serà un factor notablement influent en el valor de la informació: informació 
presentada en forma de rang, o de manera puntual. 

Aplicarem aquesta idea bàsica a un cas general, en el qual existiran dues rutes diferents 
entre els mateixos orígens i destins, �� i ��, de les quals en coneixem el temps de 

viatge en condicions de circulació lliure ��� i ���. El canvi de ruta triada degut a la 

disponibilitat d’informació, com es veurà, també afecta a la determinació final del valor 
de la informació. L’extensió d’aquest model a � alternatives és trivial, com també ho és 
l’obtenció del valor en el cas de disposar d’una sola alternativa, del qual se’n farà un 
esment més endavant. 

La transformació del temps en diner (monetarització) constitueix el darrer pas de la 
metodologia. Com es veurà, el temps no té un valor uniforme i depèn de diverses 
situacions. La taula �5.1� recull els diferents costos que es faran servir al llarg del 
model. 
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La descripció del model s’inicia en la distinció entre el tipus de conductor abans 
esmentada, i pas a pas apareixen tots els conceptes i consideracions necessàries per a la 
obtenció dels valor de la informació. 

5.2 Conductor esporàdic 

Entenem per conductor esporàdic aquell que no té cap mena de coneixement previ sobre 
la ruta que ha de realitzar, només en coneix el temps de viatge en condicions de 
circulació lliure. Per tant, podem assumir que no coneixerà ni el temps de viatge en 
condicions de congestió ni la probabilitat de que aquesta aparegui, aspectes que 
relativament es poden arribar a conèixer si es té una certa experiència en el corredor. 

Com a conductor però, té una experiència vital condicionada a altres zones geogràfiques 
en les que sí que té coneixement. El conductor esporàdic doncs, assumeix una 
distribució de temps de viatge i de probabilitats que es donin per a la ruta que vol 
realitzar de la forma que recull la figura �5.2�. 

Establim que la distribució buscada és assimilable a una distribució exponencial, 
controlada pel paràmetre  !"#. L’eix d’abscisses correspon al temps triat per iniciar el 

$ Cost del temps de viatge estrictament parlant (del desplaçament en sí) $% Cost d’arribar a destí abans de l’hora prevista $& Cost d’arribar a destí més tard de l’hora prevista $&� Cost de retard excepcional, quan s’ha fet cas al sistema d’informació i no ha resultat útil $' Valoració de l’estrès ocasionat per la incertesa en l’hora d’arribada  

Taula 5.1 Diferents valors del temps de viatge emprats en la monetarització del temps de viatge 

Figura 5.1 Distribució de temps de sortida assignat sense informació 

en conductors esporàdics 



 

viatge. Assumim que tots els conductors consi
igual o superior al temps de circulació lliure. 

Es passa a definir, previ a la obtenció del valor de la informació, les components dels 
successos de determinació del temps de viatge amb o sense informació.

5.2.1 Temps assignat al viatge sense informació

Es defineix �( com la probabilitat acceptada pels usuaris per arribar tard al destí. 
Aquesta probabilitat marcarà doncs el temps màxim possible que cada individu assigna 
per al viatge, assumint que poden ocórrer un de
quals es pot arribar tard. Una probabilitat propera al 0 d’arribar tard implicarà un 
augment del temps assignat per al viatge (per estar
l’hora límit) que comportarà sortir abans de 

Cadascuna de les dues rutes tindrà un esquema com l’anterior, amb la mateixa 
distribució i mateixa probabilitat d’arribar tard, ja que no tenim cap mena de 
coneixement addicional sobre les dues rutes. 

��� ) �*"�   

on �*"
+ és el temps assignat per al viatge en cada alternativa.

La lògica dicta que l’usuari triarà la ruta amb menor temps assignat en no disposar de 
cap altra referència ni informativa externa, ni de

�*" ,

Figura 5.2 Definició gràfica de 
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viatge. Assumim que tots els conductors consideren que empraran en el viatge un temps 
igual o superior al temps de circulació lliure.  

Es passa a definir, previ a la obtenció del valor de la informació, les components dels 
successos de determinació del temps de viatge amb o sense informació. 

assignat al viatge sense informació 

com la probabilitat acceptada pels usuaris per arribar tard al destí. 
Aquesta probabilitat marcarà doncs el temps màxim possible que cada individu assigna 
per al viatge, assumint que poden ocórrer un determinat percentatge de situacions en les 
quals es pot arribar tard. Una probabilitat propera al 0 d’arribar tard implicarà un 
augment del temps assignat per al viatge (per estar-ne segur que arribarem abans de 
l’hora límit) que comportarà sortir abans de destí per poder acomplir-la. 

 

de les dues rutes tindrà un esquema com l’anterior, amb la mateixa 
ixa probabilitat d’arribar tard, ja que no tenim cap mena de 

coneixement addicional sobre les dues rutes.  

                              ��
� ) �*"

�                                    

és el temps assignat per al viatge en cada alternativa. 

La lògica dicta que l’usuari triarà la ruta amb menor temps assignat en no disposar de 
cap altra referència ni informativa externa, ni de coneixement propi.  

-í�/�*"
�; �*"

�1, en la ruta �"                                 

Definició gràfica de �( . Instant triat de sortida sense informació
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deren que empraran en el viatge un temps 

Es passa a definir, previ a la obtenció del valor de la informació, les components dels 
 

com la probabilitat acceptada pels usuaris per arribar tard al destí. 
Aquesta probabilitat marcarà doncs el temps màxim possible que cada individu assigna 

terminat percentatge de situacions en les 
quals es pot arribar tard. Una probabilitat propera al 0 d’arribar tard implicarà un 

ne segur que arribarem abans de 
 

de les dues rutes tindrà un esquema com l’anterior, amb la mateixa 
ixa probabilitat d’arribar tard, ja que no tenim cap mena de 

                     �5. 1� 

La lògica dicta que l’usuari triarà la ruta amb menor temps assignat en no disposar de 

                              �5. 2�    

Instant triat de sortida sense informació 
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A igualtat d’infraestructures per a cada ruta, de tipologia i velocitat de circulació, 
l’usuari acabarà triant la ruta més curta en distància.  

5.2.2 Temps assignat al viatge amb informació 

La consulta al sistema d’informació sobre el temps de viatge del nostre recorregut 
origen-destí ens advertirà de quina és la millor ruta a seguir de les dues possibles, i 
oferirà el temps de circulació per aquesta ruta (que, lògicament serà inferior al de la ruta 
no triada pel sistema, més lenta). 

L’operador decideix quin és el temps de recorregut de la consulta en base als seus 
sistemes de previsió a curt i llarg termini, considerant també un possible marge d’error 
en la precisió del sistema, que anomenarem error d’estimació del temps informat �23 
(accuracy del sistema). La magnitud i la probabilitat d’ocurrència d’aquest error, 
vindran determinades per una distribució normal no esbiaixada (Yang, et al., 2010) 
(amb µ=0, el que implica igual probabilitat d’error per excés que per defecte del temps 
de viatge real, i desviació σ), éssent doncs un valor completament aleatori.  

Anomenarem � al temps de viatge què disposa l’operador, i �+ al temps de viatge que es 
posa en coneixement de l’usuari, és a dir, el temps de viatge en presència d’informació. 

�+ = � + �23(�6���78)                                                          �5. 3� 
Arribats a aquest punt, considerarem dues maneres d’oferir la informació a l’usuari per 
part de l’operador: en forma de rang i en forma puntual.  

La informació que l’operador proporciona en forma de rang serà en base als paràmetres 
anteriors � i �23, de la següent forma: 

:�(;)+ ; �(<)+ = = � ± 2�?�23@                                             �5. 4� 
assegurant-se amb l’interval donat que es cobreixen la majoria dels casos (més del 95%) 
i que la informació proporcionada serà veraç. Un exemple d’aquesta informació podria 

Figura 5.3 Distribució adoptada per a  �23 
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ser: el temps previst de viatge per a la seva consulta és de 15-19 minuts. L’usuari té una 
idea de l’error del sistema d’informació, i podrà efectuar les seves previsions mentals en 
base a aquest marge, per determinar el temps assignat per al viatge en presència 

d’informació �*+ . Com en certa manera coneix la distribució de �23, el temps assignat 

serà el resultat d’aplicar-ne la probabilitat acceptada d’arribar tard en destí (�(): 

�*+ = �+ + �23(�()                                                         �5. 5� 

 

Figura 5.4  �( aplicada a la distribució de eti 

Pel fet de rebre la informació en format de rang, i per tant, conèixer �23, podem assumir 

que la informació sempre serà certa i que, si fem cas de la informació, sempre arribarem 
abans o a l’hora. 

L’operador també pot optar per indicar el temps de recorregut previst de forma puntual, 
amb un únic valor sense marges: el temps previst de viatge per a la seva consulta és de 

17 minuts. La informació real �+ segueix estant sotmesa a un error �23 de naturalesa 

normal i aleatòria, però ara es subministra a l’usuari sense cap modificació: 

Al contrari del cas anterior, ara l’usuari no disposa del coneixement sobre l’error del 
sistema, per tant, ha de fer cas de la única informació que li arriba. El temps assignat per 
al viatge sota condicions informades serà el que rebi per part del sistema d’informació.  �*+ = �+                                                                          �5. 6� 

Aquest sistema d’informació tindrà, com es veurà en la valoració posterior del temps, 
una component extra que considerarà el fet que degut a la aleatorietat de l’error no 
informada, la informació pugui acabar resultant incerta, i arribem tard a destí tot i 
havent fet cas al sistema d’informació. 

El sistema triarà la ruta de menor �+  que serà l’alternativa a oferir a l’usuari. Té el 

mateix efecte que si la tria la realitzés el propi usuari en base als diferents �*+ , ja que 

considerarem que la component aleatòria �23(�() és igual per a les dues rutes.  
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 �*
Cal fer esment que en el que segueix del desenvolupament del model s’opta per 

informació subministrada en forma de rang, amb la seva formulació corresponent de 
amb un apunt final sobre la valoració de la informació del tipus puntual.

Amb la finalitat de fer extensible la programació d’aquest model a qualsevol exemple 
real de carreteres de qualsevol emplaçament, s’implementarà sempre que sigui possible 
amb valors relatius de temps de viatge. Donat que, com s’ha vist, el temps de circulació 
lliure és un dels paràmetres del model, podem tractar les dades relatives a les 
distribucions dels diferents tipus de comportament i als errors del sistema mitjançant el 
paràmetre TTI (Travel Time Index

Així un temps de viatge igual al de circulació lliure del tram equivaldrà un valor de BBC = 1. Assumint, com s’esmentava ant
seran sempre superiors a la unitat, és interessant considerar un canvi de variable a 
BBC D 1 per tal d’ajustar les distribucions a 

Figura 5.5 Distribucions relatives de temps de sortida i error del sistema

Es defineix també el concepte de retard amb informació 
temps de circulació que assignem en presència d’informació
lliure. Anàlogament, es defineix el retard sense informació.
de la infraestructura: la diferència entre el que preveiem i el comportament definitiu. És 
per això, que, com es veurà, podem definir el valor de la infor
com el valor de la reducció de la manca de fiabilitat de la pròpia infraestructura.

	+ ,

	" ,

*+ , -í� E�*+
�; �*+

�F, en la ruta �+                      

Cal fer esment que en el que segueix del desenvolupament del model s’opta per 

informació subministrada en forma de rang, amb la seva formulació corresponent de 
amb un apunt final sobre la valoració de la informació del tipus puntual.

itat de fer extensible la programació d’aquest model a qualsevol exemple 
real de carreteres de qualsevol emplaçament, s’implementarà sempre que sigui possible 
amb valors relatius de temps de viatge. Donat que, com s’ha vist, el temps de circulació 

s un dels paràmetres del model, podem tractar les dades relatives a les 
distribucions dels diferents tipus de comportament i als errors del sistema mitjançant el 

Travel Time Index), que es defineix a l’equació �5.8�. 

BBC , �
��

                                            

Així un temps de viatge igual al de circulació lliure del tram equivaldrà un valor de 
, com s’esmentava anteriorment, que els valors amb què treballarem 

seran sempre superiors a la unitat, és interessant considerar un canvi de variable a 
per tal d’ajustar les distribucions a l’origen de coordenades.  

Distribucions relatives de temps de sortida i error del sistema

Es defineix també el concepte de retard amb informació 	+, com la diferènci
que assignem en presència d’informació i el temps de c

Anàlogament, es defineix el retard sense informació. Aquests reflexen la fiabilitat 
de la infraestructura: la diferència entre el que preveiem i el comportament definitiu. És 
per això, que, com es veurà, podem definir el valor de la informació del temps de viatge 
com el valor de la reducció de la manca de fiabilitat de la pròpia infraestructura.

, �*+ D �  :�� 6� 8H�� �+=                                      

, �*" D �    ��� 6� 8H�� �"�                                   

                     �5. 7� 

Cal fer esment que en el que segueix del desenvolupament del model s’opta per 

informació subministrada en forma de rang, amb la seva formulació corresponent de �+, 
amb un apunt final sobre la valoració de la informació del tipus puntual. 

itat de fer extensible la programació d’aquest model a qualsevol exemple 
real de carreteres de qualsevol emplaçament, s’implementarà sempre que sigui possible 
amb valors relatius de temps de viatge. Donat que, com s’ha vist, el temps de circulació 

s un dels paràmetres del model, podem tractar les dades relatives a les 
distribucions dels diferents tipus de comportament i als errors del sistema mitjançant el 

�

                    �5. 8� 

Així un temps de viatge igual al de circulació lliure del tram equivaldrà un valor de 
que els valors amb què treballarem 

seran sempre superiors a la unitat, és interessant considerar un canvi de variable a 

 

Distribucions relatives de temps de sortida i error del sistema 

, com la diferència entre el 
i el temps de circulació 

reflexen la fiabilitat 
de la infraestructura: la diferència entre el que preveiem i el comportament definitiu. És 

mació del temps de viatge 
com el valor de la reducció de la manca de fiabilitat de la pròpia infraestructura. 

                     �5. 9� 

                  �5. 10� 
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5.2.3 Informació Pre-trip 

La informació pre-trip és aquella que obtenim abans d’iniciar el viatge, i que per tant, 
ens permet decidir quin serà l’instant de sortida per iniciar-lo. El coneixement 
d’informació pre-trip és valuós en tant que en permetre modificar l’instant de sortida 
podem afrontar incidències i/o congestió sortint amb antelació per tal de no fer tard, o 
bé ens permet sortir més tard d’origen ja que una congestió que la nostra experiència 
creia factible, no es dóna en realitat, per citar dos exemples. També cal considerar però, 
que degut a l’error de precisió del sistema, la informació ens pot fer arribar tard. Cal 
afegir finalment a les valoracions una component de reducció de l’estrès: incertesa per 
arribar tard, possibilitat d’efectuar reprogramacions... donat que la informació, com a 
advertidora dels esdeveniments que succeiran, ens permet reduir incerteses. 

Seguint la filosofia de la teoria Bayesiana, compararem però, els escenaris de retard 
entre el temps assignat amb o sense informació i el temps real emprat en el viatge, com 
a base de la valoració. A partir de les definicions [5.9] i [5.10] de retards, establim la 
valoració general a l’equació �5.11�. 

L!"#MN = L(	") − L?	+@ − L(�) +  �"                               �5. 11� 
- L(	") expressa el cost del retard que haguéssim tingut en absència 

d’informació. Un valor positiu del mateix implica que ens hauria sobrat temps 
en destí i es valora el temps estalviat amb cost �*, d’estalvi de temps per haver 
arribat abans. Un valor negatiu expressa el fet que haguéssim arribat tard 
d’acord a les nostres previsions inicials, i es valora amb temps de retard CP. 

� 	" > 0,         L(	") =   |	"| · �*                  
 � 	" < 0,         L(	") =   |	"| · �U                                              �5. 12� 

- V?	+@, d’explicació i valoració anàlogues, en aquest cas, en un escenari de 

presència d’informació, seguint les mateixes directrius anteriorment descrites .  � 	+ > 0,         L?	+@ =   W	+W · �*                  
 si d[ < 0,         V(d[) =   Wd[W · CP                                        �5. 13� 

- L(�) fa referència a l’estalvi no en temps sobrant o que manca en destí, sinó al 
temps propi de circulació que varia per l’efecte de la informació. La valoració 
del mateix és en cost de temps de viatge simple, però en aquest cas sense 
intervenir valors absoluts, donat que la informació pot fer-nos emprar més temps 
del que havíem previst. És un efecte negatiu que cal incorporar com qualsevol 
altre. 

L(�) = ?���+� − ���"�@ · �                                                   �5. 14� 
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- C\, fa referència a la reducció de l’estrès pel fet de tenir menys incertesa en la 

hora d’arribada. La seva definició s’abordarà més endavant 

5.2.4 Informació On-trip 

La informació on-trip és la proporcionada quan ja hem iniciat el viatge o, si més no, és 
suficientment tardana com per no poder triar l’instant de sortida del viatge. Per tant, 
considerem que el temps assignat per al viatge en presència d’informació serà el mateix 
que l’assignat sense informació, doncs no tenim més marge de maniobra que el que ja 
havíem previst. 

�*+ = �*"                                                              �5. 15� 
Això fa canviar lleugerament un dels aspectes anteriorment citats. La tria de la ruta a 

seguir amb informació no estarà governada per la variable �*+ , doncs les rutes triades 
amb i sense informació serien sempre les mateixes. La tria es fa en funció del temps 
informat pel sistema.  

�+ = -í� E�+�; �+�F , �� 6� 8H�� �+                                            �5. 16� 
És vàlida la mateixa expressió [5.11] per a la valoració de la informació, però cal fer 
alguns comentaris. Per les definicions de retards sense i amb informació, i considerant 
[5.17], si les rutes triades amb i sense informació coincideixen les valoracions parcials L(	"), L?	+@  L(�), són nul·les. No ens reportarà cap benefici en temps saber quan 

trigarem per la ruta triada. 

Allà on sí que incideix en la valoració és en els aspectes intangibles de l’estalvi. 
Sabrem, encara que no puguem fer res per evitar-ho, si arribarem tard, puntual o d’hora 
al destí. Això ens suposa un benefici en forma de reducció de la incertesa, de l’estrès, o 
possibilitat d’efectuar reprogramacions durant el viatge, per atenuar els efectes d’arribar 
tard. �", si no hi ha canvi de ruta, és l’única component que aporta valor a la informació. 

En el cas que sí que es produís canvi de ruta, els diferents retards són diferents de zero i 
totes les components aporten valor al global. 

Existeix una diferència entre el comportament del sistema d’informació pre-trip, 
respecte al on-trip, lligada a la precisió i l’encert del sistema. La desviació de l’error 
aleatori inherent al sistema �(�23) serà menor que en el cas on-trip, donada la major 

proximitat en el temps demandat de la informació. Per tant, haurem de considerar els 

valors �(�23)MN i �(�23)]N, relacionats amb el paràmetre γ. 

�(�23)]N = ^ · �(�23)MN     ^ ∈ (0,1)                              �5. 17�   
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5.3 Conductor habitual 

A diferència del conductor esporàdic, el conductor habitual coneix a priori el 
funcionament de la via en tenir experiència en el corredor, i no només es basa en la seva 
experiència vital. És a dir, coneix els períodes en els quals la via treballa en condicions 
de circulació lliure i aquells en què es produeix congestió de manera recurrent. 

Aquests conductors, de la mateixa manera que els esporàdics, adopten mentalment una 
distribució de temps de viatge en la via sobre la qual aplicaran la probabilitat d’arribar 
tard. En aquest cas però, s’adopten dues distribucions independents, una per a períodes 
lliures i una segona per a períodes congestionats recurrentment. L’usuari té un 
coneixement previ sobre quina de les dues distribucions escollir en l’instant de fer la 
tria. 

 

Figura 5.6 Distribucions a considerar per a conductors habituals 

La distribució de temps de sortida per a conductors habituals es podrà establir per 
semblança amb la de conductors esporàdics (una distribució exponencial negativa de 

paràmetre  `aa) però és previsible que la seva esperança sigui sensiblement menor, i 

conseqüentment  !"# <   `aa. Això s’explica perquè el coneixement fa reduir la 
incertesa, i els temps de viatge en períodes lliures tendiran al temps de circulació 
freeflow ��, de manera més estreta que no pas els conductors esporàdics; en definitiva, 

la desviació típica en conductors esporàdics serà major que la dels conductors habituals 
en situacions lliures. L’experiència desenvolupada més endavant en aquest mateix 



34 Víctor Jodar Plaza 

 
estudi condueix a situar la relació entre les desviacions d’ambdues variables en els 
termes de l’expressió �5.18�. 

�`aa ∈ E�b �`c, ��d �`cF, o alternativament  `aa ∈ n8 `c, 16 `co                �5. 18� 
Nombrosa literatura apunta a la distribució de temps de viatge en situacions de 
congestió a una forma gaussiana (distribució normal). Creiem convenient, en treballar 
com per als conductors esporàdics, amb distribucions relatives seguint la transformació BBC − 1, en emprar millor la distribució log-normal (Li, et al., 2010): tindrem una alta 
probabilitat d’obtenir temps de sortida negatius a l’hora d’aplicar �( a la distribució ja 
que seran freqüents valors de BBC − 1 entre 0 i 1, per la qual cosa s’opta per la 
distribució log-normal, de suport positiu, sense notables diferències amb la distribució 
normal com es veurà més endavant. Els paràmetres que definiran la distribució de 
conductors habituals en condicions congestionades seran la mitja i la desviació 

estàndard (p`c, �`c), o alternativament, l’esperança i la desviació estàndard (com a 
moments aritmètics de la distribució), que es defineixen a les expressions �5.19�  �5.20�  
i �5.21�. 

q(BBC − 1) = �r<��st                        �. 	. (BBC − 1) = �r<��stu�st − 1             �5. 19� 
p = v��q(BBC − 1)� − 12 v� w(1 + ��. 	. (BBC − 1)��q(BBC − 1)� )x                    �5. 20� 

� = yv� w(1 + ��. 	. (BBC − 1)��q(BBC − 1)� )x                                    �5. 21� 
S’optarà per comoditat i per ser paràmetres més intuïtius, a donar com a paràmetres 

d’entrada del model els valors de �q(BBC − 1)�`c i �q(BBC − 1)�`c passant-se a calcular 

a posteriori els valors de p`c, �`c, necessaris per a la construcció de la distribució. 

Cal comentar que les propostes efectuades pel que fa a distribucions lliures i 
congestionades requeriran d’un ajust i una interpretació en la seva aplicació al cas 
concret que es desitgi, donat que les realitats de circulació d’una àrea geogràfica donada 
pot ésser substancialment diferent a la d’un altra, tot i que s’han intentat formular d’una 
manera bastant universal. 

A partir d’aquest punt, el model segueix les mateixes directrius que per al cas del 
conductor esporàdic. Depenent de si estem en una situació considerada de circulació 
lliure, o de circulació congestionada, els temps assignats sense i amb informació 
s’obtindran d’aplicar el ja vist a la distribució que pertoqui i procedir amb la valoració 
de manera anàloga. 
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5.4 Informació del tipus puntual 

Com ja s’ha fet esment anteriorment, la informació subministrada de forma puntual té 
unes consideracions addicionals pel que fa a valoració del temps de viatge. Aquest 
factor possibilita que podem no arribar a destí a l’hora prevista, tindrà una incidència 
negativa pel que fa al valor de la informació, tant sigui pel fet d’arribar tard o abans. En 

funció del temps informat �+ i del temps de viatge real � tenim la següent casuística: 

- � > �+ , el valor de la informació disminueix en la magnitud del temps que ens ha 
sobrat amb cost d’arribar abans  

Lz{ = L+ − (�+ − �) · �*                                              �5. 22� 
- � < �+ , tot i tenir informació i fer-ne cas, arribem tard. El cost es reduirà en 

magnitud �U!, de valor sensiblement superior al cost de retard convencional. 

Lz{ = L+ − (� − �+) · �U!                                           �5. 23� 
Es fa disminuir el valor de la informació en qualsevol dels supòsits trobats anteriorment 
(pre-trip, on-trip, conductor esporàdic, habitual en situacions lliures i habitual en 
situacions de congestió). 

5.5 Cas amb només una alternativa 

La singularitat de considerar només una alternativa també aporta beneficis a l’usuari. 
No tot el benefici s’obté de canviar la ruta, com s’ha vist també una component de 
programació horària del temps de sortida que és susceptible de ser modificat tot i ser la 
ruta a seguir única. 

En el cas particular d’una alternativa aplicada a informació on-trip, el valor de la 
informació serà el valor de la reducció de l’estrès associat. 

5.6 El cost del temps de viatge. El cost de l’estrès 

Hem utilitzat en les valoracions dels diferents supòsits, valors diferents del temps de 
viatge. Estudis socioeconòmics arriben a determinar valors mitjans del cost que suposa 
una hora de desplaçament al vehicle, o bé el preu que se li assigna a l’hora d’espera pel 
fet d’arribar abans, el valor del temps que fem tard i fins i tot, que fem tard una vegada 
ens havíem refiat d’un sistema d’informació que ens havia advertit que arribaríem 
d’hora. Són valors lineals que augmenten amb l’augment de temps que estiguem 
considerant. 
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El cost de l’estrès però, té una sèrie de connotacions que fan que el seu tractament sigui 
lleugerament diferent. Representa el valor de la incertesa dels esdeveniments. S’ha 
trobat literatura al respecte, sobre estrès causat per temes com la climatologia, la 
visibilitat o la interacció amb altres usuaris (Hill, et al., 2010), però sense arribar a 
tractar els temes als quals es vol fer referència en aquest estudi. 

No saber si arribarem a temps o no, crea unes tensions internes com ansietat i angoixa 
que un sistema d’informació del temps de viatge pot fer desaparèixer. Aleshores, 
seguint la filosofia de les idees bàsiques del model, l’eliminació d’aquest estrès esdevé 
un benefici per a l’usuari i estaria disposat a pagar per obtenir aquest benefici. Aquest 
cost també inclouria altres aspectes, com la possibilitat d’efectuar reprogramacions 
encara que fem tard a destí. 

En vista a les variables presentades en el model, podem hipotitzar que el cost de l’estrès 
dependrà de dues variables, la probabilitat acceptada d’arribar tard �( i el retard 

informat 	+, o sense informació 	". 

�" = |?�( , 	+ 7 	 "@                                                   �5. 24� 
És previsible, que la relació entre el cost de l’estrès i la probabilitat acceptada d’arribar 
tard sigui inversament proporcional: a menys necessitat de ser a destí a temps (�( ) 1), 
menys afectarà l’estrès a l’estat psicològic del conductor. Pel que fa al retard tant 
informat com no, informat, podem intuir una funció amb un màxim quan els retards són 
mínims ja que hi haurà més incertesa sobre si poder complir amb la puntualitat prevista, 
i decreixerà tant si ja sabem que arribarem tard (cua superior) com si ja sabem si 
arribarem d’hora (cua inferior). Cal destacar que la relació amb el retard serà diferent 
depenent del grau de coneixement de la infraestructura. 

Separant contribucions, podem preveure que la relació entre �", i els paràmetres de què 
depèn serà si més no, semblant a les que es presenten a la figura �5.8�. 

 

Figura 5.7 Previsibles dependències dels paràmetres �(  i 	+  / 	" respecte �" 
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Podem pensar en una relació de Cobb-Douglas (1) per a la definició de �", o bé en una 
relació lineal (2). 

(1):   �" = (�()~ ·  ?	+@�                                      (2):   �" = ��( + �	+               �5. 25� 
Per simplificar, considerarem una relació lineal decreixent per a la contribució de �( , i 
tractarem la relació amb el retard com un multiplicador del valor de �", de manera 
relativa respecte el temps assignat. És previsible que per als conductors habituals, 
l’estrès desaparegui amb un marge de temps de retard menor que per als conductors que 
no tenen un coneixement nul de la infraestructura. 

 

Figura 5.8 Relacions considerades de �"  per a �(i amb el retard en funció del multiplicador � 

Resumint, podem descriure el cost de l’estrès tal i com versen �5.26� i �5.27�. 
�� = ����(1 − �()�                                                  �5. 26� 

� =
���
��
���
� 1                                        	" � +�*"  7 �*+ ≤ 0

1 −   	" � +�*"  7 �*+             0 < 	" � +�*"  7 �*+ ≤ 1;  ���78à	��
1 −  0,5 	" � +�*"  7 �*+           0 < 	" � +�*"  7 �*+ ≤ 1  ℎ���H�6�

0                                         	" � +�*"  7 �*+ > 1
                       �5. 27�� 

S’han considerat alguns paràmetres que no es deixaran de lliure modificació en el 
model, donat que es considera que s’hauria d’aprofundir més en la determinació del cost 
de l’estrès (se’n fa un esment en el capítol vuit, dins de les àrees futures d’investigació). 
Es defineix que l’estrès desapareix quan el retard és de la mateixa magnitud que el 
temps assignat per al viatge en conductors habituals, i de la meitat en conductors 
habituals. 
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Seguint l’esperit del desenvolupament del model i de la teoria Bayesiana, el cost de 
l’estrès a considerat serà la diferència entre els supòsits amb i sense informació. Els 
casos en els quals la informació suposa un benefici com a reducció de l’estrès seran 
aquells on el retard sense informació sigui superior al retard amb informació, per tant, 
seran aquells on �� > 0, per tant, haurem de definir: 

�� = ��?�( , 	+@ − ��(�(, 	")                                        �5. 28� 
Respecte el cas on-trip s’ha de realitzar una petita modificació per a la valoració de 
l’estrès només pel que fa al retard en la ruta informada, doncs en no triar-se la ruta 

informada mitjançant la variable t�[ , no té sentit incloure-la en la definició de l’estrès, i 

sí la variable �+, resultant aquesta modificació com segueix: 

?	+@�"]N = �+:�+= −  �:�+=                                                   �5. 29� 
Cal incidir en el fet que aquesta definició és només vàlida per a la valoració de l’estrès, i 
no per a la valoració de la informació general, on segueix sent vàlida l’expressió [5.9]. �� podrà adoptar valors negatius en aquells casos que la informació donada ens ha fet 
assignar més temps de viatge que sense disposar-ne.  

5.7 Síntesi 

Les taules �5.2� i �5.3� resumeixen els inputs i el outputs del model descrit. 

�� Temps de viatge en circulació lliure (coneixement previ) � Temps previst per al viatge, segons el sistema d’informació �( Probabilitat acceptada d’arribar tard �(�23)MN Desviació de l’error de precisió del sistema d’informació pre-trip 

γ Relació entre les desviacions de l’error del sistema pre-trip i on-trip  !"# Mitjana i desviació del comportament de conductors esporàdics  `aa Mitjana i desviació del comportament de conductors habituals en condicions de 

circulació lliures (es pot obtenir per correlació amb  !"#) p`c , �`c Mitjana i desviació del comportament de conductors habituals en condicions de 

circulació congestionades (alternativament: nq(BBC − 1), �(BBC − 1)o`c) �, �*, �U, �U! Diferents valoracions del temps segons la situació �0 Coeficient per a la determinació del cost de l’estrès 

Les variables poden anar acompanyades per un superíndex 1 o 2, fent referència al valor de 
la variable per cadascuna de les alternatives (R1 o R2) 

Taula 5.2 Inputs del model 
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OutputsTipus 
informació

Instant 
informació

Tipus 
conductor

ESPORÀDIC

Pre-trip

Rang

Puntual

On-trip

Rang

Puntual

HABITUAL 
LLIURE

Pre-trip

Rang

Puntual

On-trip

Rang

Puntual

HABITUAL 
CONGESTIÓ

Pre-trip

Rang

Puntual

On-trip

Rang

Puntual

?������ @� 
?������ @� 

?������ @� 

?������ @� 

?������@� 
?������@� 

?������@� 

?������@� 

?�����@� 
?�����@� 

?�����@� 

?�����@� 
Taula 5.3 Síntesi dels outputs del model paramètric 
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5.8 Anàlisi individual de sensibilitat 

S’utilitzarà el model paramètric anteriorment descrit per a un anàlisi de sensibilitat. És 
interessant la manipulació dels diferents paràmetres que governen el model per veure 
com influeixen en els resultats finals, veient les palanques de maniobra del sistema. 
Variant un input i deixant-ne fix la resta de paràmetres podem veure en quina magnitud 
incideix aquest ítem en el valor final de la informació. En conseqüència, pot ser una 
bona eina de decisió, per part de l’administrador de la infraestructura, per saber sobre 
què actuar si es vol millorar el servei que ofereix, doncs allò que aporta més valor a la 
informació coincidirà amb aquells aspectes que els usuaris més aprecien. 

En el fons, l’anàlisi individual es basa en la simulació individual de nombrosos vehicles 
amb condicions lleugerament diferents entre sí, per tal de poder plasmar les relacions 
bàsiques entre els diferents inputs i outputs del model. 

5.9 Anàlisi global 

Si el que es vol es simular el funcionament global de la infraestructura, cal incorporar 
una terna de paràmetres que reflexen millor el comportament global de la via. 

�c��� Probabilitat que es doni una situació de congestió a la via al llarg de l’any �!"# Probabilitat d’ocurrència que un conductor sigui esporàdic �MN Probabilitat d’utilització de la informació pre-trip 

Taula 5.3 Inputs addicionals  per a l'anàlisi global de la infraestructura 

Es pretén la simulació conjunta d’un nombre elevat de vehicles (de magnitud semblant a 
la intensitat mitjana diària). A cada vehicle simulat, mitjançant experiments de 
Bernouilli amb probabilitats �!"#  �MN ,  li correspondrà un coneixement (esporàdic o 

habitual) i un instant d’utilització de la informació (pre-trip o on-trip). Pel mateix 
procediment, quedarà definit com és l’estat del trànsit a través de �c���. Haurem 

restringit doncs, tres variable del model, quedant a l’elecció nostra la presentació de la 
informació, si com a rang o com puntual. 

És aquest un procediment adequat per obtenir dades mitjanes del valor de la informació. 
No obstant, aquesta aplicació no té gaire sentit en el model completament paramètric, 
doncs o bé tots els vehicles haurien de tenir la mateixa �( (poc fidel a la realitat), o bé 
introduir un valor de �( per a cada simulació, i donat el gran nombre de simulacions 
que pretenem, és inviable. És per això que s’ha desenvolupat una aplicació paramètrica 
mixta, que es detallarà a la següent secció. 
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6 DADES PER A L’APLICACIÓ 

Amb la finalitat de traslladar el model descrit a un cas pràctic concret, com el d’una 
infraestructura catalana, els següents subapartats expliquen reduir els inputs del model, 
ja sigui en base a dades ja disponibles, tractades adequadament, o bé, a obtenir 
mitjançant treball de camp. Finalment es descriurà les aplicacions que es duran a terme. 

6.1 Obtenció de paràmetres i distribucions mitjançant treball de 
camp 

Són necessaris uns inputs per al model que, a falta de disponibilitat de dades, s’han 
trobat mitjançant la realització d’una petita enquesta. El que es pretenia era obtenir la 
distribució de temps de sortida de viatgers esporàdics (el seu paràmetre  !"#), i la 
distribució de la probabilitat acceptada d’arribar tard �(. 

L’enquesta va ser realitzada entre els mesos de Març i Maig de 2011 a través de la 
plataforma on-line “Google Docs” i distribuïda mitjançant correu electrònic i xarxes 
socials. Tot i no ser presencials, es poden circumscriure els hàbits i costums trobats a 
l’àrea de Catalunya, i en general, al comportament dels conductors espanyols. També es 
va considerar una proporció acurada amb la realitat dels conductors actuals pel que fa a 
edat i sexe. El tamany total de la mostra ha estat de 92 enquestes, els principals 
paràmetres definitoris de la mateixa queden recollits a la taula �6.1�. 

SEXE FRANJA D’EDAT 

Masculí 61 66% 18-35 anys 58 63% 

Femení 31 34% + de 35 
anys 

34 37% 

AGREGAT 18-35 anys + de 35 anys TOTAL 

Masculí 39 42% 22 24% 92 

Femení 19 21% 19 13% enquestes 

Taula 6.1 Distribució per edat, sexe i agregat dels participants de l'enquesta 

Per conèixer la distribució de temps de sortida dels conductors esporàdics, es formulava 
la següent pregunta: 

P0: “Estàs a París (o en el seu defecte, en una ciutat on mai has estat ni 

conduit) i has d’agafar l’únic tren de la setmana cap a la teva ciutat d’orígen. 

Saps que de l’hotel a l’estació trigues 15 minuts si el tràfic és fluid i si no hi ha 

cap incidència. Amb quants minuts d’antelació respecte la sortida del tren 

sortiries de l’hotel?” 
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Es pretenen crear unes circumstancies que facin que l’enquestat es senti realment com 
un conductor novell en la ruta a tractar. A més s’eviten factors típics com “agafar un 
avió” donat a que sempre hi ha un temps de marge entre l’hora marcada i la sortida de 
l’avió, que podrien influir en la resposta, i que amb el tren no es donen. Els estadístics 
més significatius de les respostes (en minuts) es recullen en la taula �6.2�. Considerant 

que el temps lliure de la pregunta és ��� = 15 minuts, podem obtenir també resultats 

expressats en termes de TTI, i TTI-1, variables d’interès com ja s’ha vist en la 
metodologia. 

Mitjana (minuts) 50.11 

Desviació estàndard (minuts) 16.47 

Mitjana (TTI) 3.34 

Mitjana (TTI-1) 2.34 

Desviació estàndard (TTI i TTI-1) 1.09 

Taula 6.2 Resum de resultats de P0 

El valor trobat com a mitjà es pot considerar com a un percentil molt alt de la 
distribució de temps de sortida buscada, donat que les condicions a les que la pregunta 
feia referència eren molt restrictives pel que fa arribar tard. 

Assumint que la distribució buscada es correspon a una exponencial negativa, de 
distribucions i estadístics (sempre per a valors de x positius, on està definida) definits en �6.1� i �6.2�. 

|�(�) =  �; ¡            ¢(�) = �(� ≤ £) = 1 − �; ¡                        �6. 1� 
q(£) = 1  ¤                   L�8(£) = 1  �¤             �(£) = 1  ¤                         �6. 2� 

Sempre en termes relatius, considerem que el valor trobat serà el corresponent a 
englobar totes les dades incloses en un intèrval de 3�, que segons la desigualtat de 
Chebyshev, contindrà almenys el 89% de les observacions. Amb aquesta hipòtesi 
calculem el valor de  !"#. 

3� = 3  !"#¤ = 2.34       !"# = 1.282                                           �6. 3� 
Amb aquest valor la distribució de � = 2¥¦2§ − 1 = BBC − 1, obtenim 6.4. 

|(BBC − 1) = 1.282�;�.�b�(NN¨;�)                        ¢(BBC − 1) = 1 − �;�.�b�(NN¨;�)    
¢(BBC − 1) = 1 − �;�.�b�∗�.ª« = 0.9502                            �6. 4�  

És a dir, la distribució resultant a partir de la mitjana dels resultats de l’enquesta engloba 
el 95% dels temps de sortida abans del percentil obtingut (TTI − 1 =  2,34). Validem 



VALOR DE LA INFORMACIÓ DEL TEMPS 
DE VIATGE PER CARRETERA 

43 

 

el resultat, elevat, però que deixa encara un marge superior per a possibles sortides 
encara més previsores. 

 

Figura 6.1 Funció de densitat i distribució de probabilitat acumulada del temps de sortida de conductors 

esporàdics TTI-1 (�*") 

A l’hora de procedir a analitzar el valor de la informació, tant d’un vehicle individual 
com del global del sistema, la distribució acumulada ens serà útil per simular el 
comportament dels conductors esporàdics en la decisió sense informació sobre el 
moment de triar l’instant d’inici del viatge. 

El segon objectiu de la consulta és conèixer la distribució de la probabilitat d’arribar 
tard. Per a la determinació de �(, l’estratègia és la de conèixer si els viatges en cotxe 
que els enquestats fan tenen una hora límit imperativa per ser a destí, i en quants d’ells 
hi arriben abans d’hora o puntual. La seqüència de preguntes formulada és la següent: 

P1: “A la majoria de viatges que realitzes en cotxe tens una hora límit per ser a 

destí?” 

Es discrimina els conductors entre els habituals d’arribar a una hora determinada 
(motius laborals preferentment), i els que no (viatges d’oci, o qualsevol altre tipus) per 
realitzar una valoració diferent de la resposta segons el cas. 

La resposta “Sí” a P1 condueix a la següent pregunta: 

P2: De cada 20 viatges que realitzes en cotxe en els quals tens una hora límit 

per arribar a destí, en quants arribes just o inclús abans de temps?  

Es consideraran per cada enquestat 20 viatges (en tots hi ha hora límit), amb una 

probabilitat acceptada d’arribar tard de �( = ��;�t�� , que són els que han declarat que no 

arriben a temps. 

Una resposta “#o” a P1 dirigeix cap a la següent pregunta: 
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P3: De cada 100 viatges que realitzes en cotxe,en quants arribes just o inclús 

abans de temps?  

Es valorarà amb probabilitat 

temps, a un nombre de viatges igual a 

pregunta anterior en dividir

Per als viatges de la pregunta anterior, en els quals els enquestats revelen que sí que 
tenen hora límit d’arribar a 

P4: De l’anterior nombre de viatges en els quals tens hora límit per arribar, en 

quants hi arribes just o abans de l’hora límit a destí?

Un nombre de viatges igual a 

estigués compresa entre 1 i 20 viatges, el nombre de viatges a considerar seria de 20 
amb la mateixa probabilitat. És com si haguessin respost a la pregunta P2, es considera 
que tot i haver contestat “
integrants del grup d’enquestats que sí que tenen hora límit en la majoria dels seus 
viatges. 

El tractament estadístic de les dades anteriors dóna com a resultats les distribucions de �( recollides a la figura �6.2

Figura 6.2 Distribució de freqüències relatives

De la mateixa manera que amb les distribucions de temps de sortida de conductors 
esporàdics, a través de l’acumulada obtindrem valor
concret. Treballarem, per comoditat, amb la funció de probabilitat acumulada definida 
per trams, enlloc d’ajustar-la a una distribució coneguda.
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P3: De cada 100 viatges que realitzes en cotxe,en quants arribes just o inclús 

Es valorarà amb probabilitat �( , 1, és a dir, cap mena d’importànci

temps, a un nombre de viatges igual a 
���;�®

¯ , equiparant-los als 20 viatges de la 

pregunta anterior en dividir-los per 5. 

Per als viatges de la pregunta anterior, en els quals els enquestats revelen que sí que 
 destí (�ª9, es pregunta, de manera anàloga a P2:

P4: De l’anterior nombre de viatges en els quals tens hora límit per arribar, en 

quants hi arribes just o abans de l’hora límit a destí? 

Un nombre de viatges igual a 
�®
¯  tindran una �( , ��;�°

�� . En el cas que a P3, la resposta 

estigués compresa entre 1 i 20 viatges, el nombre de viatges a considerar seria de 20 
amb la mateixa probabilitat. És com si haguessin respost a la pregunta P2, es considera 
que tot i haver contestat “#o” a P1, per les seves respostes posteriors, passen a ser 
integrants del grup d’enquestats que sí que tenen hora límit en la majoria dels seus 

El tractament estadístic de les dades anteriors dóna com a resultats les distribucions de 
� 2�. 

Distribució de freqüències relatives i distribució de acumulada de 

De la mateixa manera que amb les distribucions de temps de sortida de conductors 
esporàdics, a través de l’acumulada obtindrem valors aleatoris de �( 
concret. Treballarem, per comoditat, amb la funció de probabilitat acumulada definida 

la a una distribució coneguda. 
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P3: De cada 100 viatges que realitzes en cotxe,en quants arribes just o inclús 
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Per als viatges de la pregunta anterior, en els quals els enquestats revelen que sí que 
, es pregunta, de manera anàloga a P2: 

P4: De l’anterior nombre de viatges en els quals tens hora límit per arribar, en 

as que a P3, la resposta 

estigués compresa entre 1 i 20 viatges, el nombre de viatges a considerar seria de 20 
amb la mateixa probabilitat. És com si haguessin respost a la pregunta P2, es considera 

tes posteriors, passen a ser 
integrants del grup d’enquestats que sí que tenen hora límit en la majoria dels seus 

El tractament estadístic de les dades anteriors dóna com a resultats les distribucions de 

 

i distribució de acumulada de �	 

De la mateixa manera que amb les distribucions de temps de sortida de conductors 
 d’un vehicle en 

concret. Treballarem, per comoditat, amb la funció de probabilitat acumulada definida 
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¢(�() =
���
��    1,165�(                                             0 ≤ �( < 0,20,233 + 0,898(�( − 0,2)             0,2 ≤ �( < 0,40,413 + 0,508(�( − 0,4)             0,4 ≤ �( < 0,60,514 + 0,313(�( − 0,6)             0,6 ≤ �( < 0,80,576 + 2,120(�( − 0,8)          0,8 ≤ �( ≤ 1

�                  �6. 5� 

¢;�(�() = ¢(±) =
���
�� 0,858±                                                          0 ≤ ± < 0,2330,2 + 1,115(± − 0,233)                   0,233 ≤ ± < 0,4130,4 + 1,978(± − 0,413)                   0,413 ≤ ± < 0,5140,6 + 3,200(± − 0,514)                   0,514 ≤ ± < 0,5760,8 + 0,472(± − 0,576)                          0,576 ≤ ± ≤ 1

�         �6. 6� 
S’observa una polarització en els resultats de l’enquesta. Les preferències dels 
consultats van encaminades o a probabilitats acceptades de fer tard molt altes (tendint a 
1, presumiblement per motius d’oci) o a molt baixes (tendint a 0, probablement per 
motius laborals). 

Per últim, cal esbrinar la funció que defineix el cost de l’estrès. Cal establir la magnitud 
del paràmetre ��.  

P5: “Has de prendre un tren que t’ha de dur a fer un exàmen de gran 

importància. L’estació és a 15 minuts de casa teva en cotxe. Surts de casa amb 

una antelació determinada propiciada per la teva experiència en el trajecte, per 

poder agafar el tren que surt a una hora determinada. Quant estaries disposat a 

pagar, per tal que, tot just sortint de casa rebessis un SMS dient-te si arribaràs a 

temps per agafar el tren o si no arribaràs?” 

Assumirem que les respostes donades són vàlides per a una probabilitat acceptada 
d’arribar tard de 0 (que serà el valor del paràmetre �� que busquem), com és la 
realització d’un examen de cabal importància. El valor que es demana a la pregunta es 
pot assimilar al valor de la reducció de l’estrès per a un viatge determinat. En resulta, 
per mitjana de les respostes obtingudes �� = 1,52 €. 

�� = ��1,52(1 − �()�                                                    �6. 7�  

 

Figura 6.3 Distribució del cost de l’estrès en funció de �(  
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6.2 Construcció de les distribucions de temps de viatge per a 

conductors habituals amb dades reals 

Per a la determinació de les distribucions de temps de viatge per a conductors habituals, 
tant de circulació en condicions lliures, com de situacions congestionades, ens basarem 
en dades disponibles d’una via d’alta capacitat catalana, l’AP-7 en el seu tram Nord, 
entre les barreres de peatge de La Roca i La Jonquera.  

L’extensa base de dades recull, per a cadascun dels trams entre les dues de peatge, per a 
cada fracció de 15 minuts del dia, i per a cada tipus de dia, valors de la mediana del 
temps de viatge en el supòsit determinat. També s’ofereixen altres paràmetres, com 
quartils de la distribució de temps de viatge i intensitat de circulació. Estudis posteriors 
(Jodar, 2008) han processat les dades i calculat estadístics d’interès, com els travel time 

index (TTI), ja vista la seva definició i utilitat, i l’eficiència η de cada ítem (tram + 
període + tipus de dia) , que es defineix en �6.8�. 

³ = L´B LµB¤L�                                                            �6. 8� 
És una mesura de comparació entre un terme mitjà de la velocitat de cadascun dels 
vehicles que circulen pel tram i la velocitat lliure del tram (VKT fa referència a Vehicle 

Kilometer Traveled, VHT a Vehicle Hour Traveled, els dos agregats de distància 
recorreguda i temps emprat per a cadascun dels vehicles que circulen pel tram). Prenent 
aquests paràmetres com a representatius de l’estat del trànsit (Bartin, et al., 2010), 
establim el valor ³ = 0,75 com a frontera entre la distribució en condicions lliures 
(valors per sobre de 0,75) i la distribució en situacions congestionades (valors inferiors 
a 0,75, la velocitat dels vehicles no pot arribar a assolir els valors de circulació lliure, 
que representaria una eficiència igual a la unitat; a més congestió, valors més baixos 
d’eficiència). L’estudi de les dades permet saber la probabilitat anual que en un tram es 
donin condicions de congestió, que serà la probabilitat d’ocurrència d’una o altre 
distribució a l’hora de fer l’anàlisi global del valor de la informació. 

�c���2 = 0,014                                                        �6. 9� 
A partir de l’eficiència podem filtrar les dades generals en dos grups, i extreure la forma 
i els paràmetres que caracteritzen la distribució de cada un. De totes maneres, cal 
preveure que un 1,4 % de franjes horàries congestionades al llarg de l’any no implica 
que l’1,4 % de vehicles que circulen per la via siguin els que sofreixen congestió. 
Mitjançant dades del Servei Català de Trànsit, podem concloure que l’autopista AP-7 un 
15 % de la mobilitat es veu restringida degut a condicions no lliures de circulació. És 
aquest el valor adequat per a la probabilitat de què un vehicle pateixi una situació de 
congestió. 

�c��� = 0,15                                                     �6. 10�  
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Aquestes distribucions no solament ens seran útils per el coneixement del temps de 
sortida dels conductors un cop coneguem �(, sinó també a l’hora de simular el 
comportament del sistema d’informació que subministra a l’usuari les dades sobre el 
temps real � de circulació associat a la seva consulta. Mitjançant una simulació 
extraurem un valor aleatori d’aquestes distribucions segons la situació, que serà 
considerat com a valor de referència del trajecte sol·licitat. 

6.2.1 Distribució de conductors habituals en condicions de circulació lliure 

Amb les dades existents, es pretén ajustar una distribució exponencial negativa, a 
imatge i semblança de la distribució de conductors esporàdics. Calculem el paràmetre  , a partir del seu estimador de màxima versemblança. 

q(£ = BBC − 1) = 0,054 = 1           = 18,64                          
  ¢(£ = BBC − 1) = 1 − �;�b,d«¡                                    �6. 11� 

Una primera inspecció de les dades ens revela que existeix una gran quantitat de valors 
de BBC − 1 = 0, és a dir, conductors que empren exactament el considerat com a temps 
de desplaçament lliure ��, amb la qual cosa l’encaix de la distribució exponencial és 

difícil. Es proposa una adaptació a l’exponencial �6.12�. 
¢(£ = BBC − 1) = � + ?1 − �; ∗¡@(1 − �)                        �6. 12� 

Es trasllada la distribució en una magnitud ��, que és la proporció de dades amb BBC − 1 = 0 i, posteriorment, s’ajusta una distribució exponencial amb la resta de les 
dades, escalant-ho al rang entre � i 1. És, en definitiva, la definició d’una variable 
aleatòria mixta. Es demostra que la funció trobada ¢∗ és funció de distribució. La 
intenció d’aquest ajust és no perdre la bona similitud de les dades amb una distribució 
exponencial, tot incorporant la particularitat dels valors igual a 0. 

q(£∗ = BBC − 1| £∗ ≠ 0) = 0,100 = 1 ∗           ∗ = 10,05        
¢(£ = BBC − 1) = 0,461 + (1 − �;��,�¯¡)(1 − 0,461)                 �6. 13� 

Serà d’utilitat, a l’hora de la posterior simulació de dades de temps de sortida, 
l’obtenció de la distribució inversa �6.14� �6.15�. 

¢;�(£ = BBC − 1) = ¢(±) = · 0                                 0 ≤  ± < ��v��1 − ¸± − ��1 − ��¹�−              �� ≤ ± ≤ 1       �6. 14�� 
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¢;�(£ = BBC − 1) = ¢(±) = ·                    0                                0 ≤  ± < 0,461v��1 − ¸± − 0,4611 − 0,461¹�−10,05        0,461 ≤ ± ≤ 1         � �6. 15� 
 

 

Figura 6.4 Adaptació de les dades de circulació lliure a una distribució exponencial 

Arribats a aquest punt cal realitzar un test de bondat d’ajust de la distribució a les dades 
de què disposem. Un test adequat per quan disposem d’un gran nombre de dades en el 
de º�. Un cop realitzat ens adonem que estem molt lluny del p-valor que marca el límit 
entre les regions d’acceptació de la hipòtesi nul·la (les dades s’ajusten a la distribució de 
forma satisfactòria) i la de no-acceptació, per a un nivell de confiança convencional del 
95%. Hem de considerar que estem tractant amb un nombre de dades proper al milió, i 
que, en mesurar les distàncies entre les dues distribucions, amb un nombre tan alt 
d’entrades, és molt difícil que pugui passar el test. No obstant ens refiarem de l’ajust 
gràfic i prosseguirem endavant amb aquesta distribució. Tal i com s’explicarà al capítol 
de conclusió i futura recerca a realitzar en el mateix àmbit, el refinament i estudi en 
profunditat tant d’aquesta distribució, com la de dades de circulació lliures en 
condicions congestionades són un dels àmbits en el qual es pot avançar en el 
perfeccionament del model que es presenta en aquest estudi. 

La correlació a la que es feia esment al capítol 5.3, entre les distribucions de conductors 
esporàdics i habituals en situacions lliures té la seva explicació en els valors trobats per 
a   en la distribució sense adaptar i l’adaptada (valors multiplicadors n de la distribució 
esporàdica) 
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  !"# = 1,28 » ∗ = 10,05,   � ≈ 8 = 18,64   � ≈ 15�                                      �6. 16� 
6.2.2 Distribució de conductors habituals en condicions de circulació 

congestionada 

Per les consideracions descrites al capítol 5.3, es pretén ajustar les dades a una 
distribució log-normal. Es troben els paràmetres definitoris de la distribució mitjançant 
els seus estimadors de màxima versemblança. 

p̂ = ∑ (v� �+)�+¿� � = −0,71               �À = y∑ (v� �+ − p̂)��+¿� � = 0,55               �6. 17� 
q(BBC − 1) = 0,57                              �. 	. (BBC − 1) = 0,34                 �6. 18� 

 

Figura 6.5 Ajust de la distribució de conductors habituals en situacions de congestió a una distribució 

log-normal 

Les dades tenen un comportament adequat, però s’observa una discordança en els valors 
inicials: la distribució inicial és més estesa que les dades degut al procés d’obtenció 
d’aquestes, ja que es produeix un “tall” sobtat segons el paràmetre eficiència, que separa 
les dades en lliures o de congestió. De totes maneres, és aplicable també el comentari 
sobre la bondat de l’ajust efectuat a l’ajust de les distribucions de temps de viatge de 
conductors habituals sota condicions de circulació lliures: l’ajust no passa el test de 
bondat, és potencialment millorable en una futura recerca, però l’utilitzarem d’ara en 
endavant. 
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6.3 El cost del temps de viatge 

Prendrem els valors presentats en un estudi sobre l’àrea de Barcelona (Asensio, et al., 
2008). 

Cost del temps de viatge (�) 14,1 

Cost temps arribar abans (�*) 7 

Cost temps arribar tard (�U) 34,4 

Cost temps arribar tard extra (�U!) 51,4 

Taula 6.3 Diferents valors del temps de viatge (€/h) 

L’estudi diferencia dues situacions per a la determinació dels diferents costos, respecte 
el temps màxim de poder fer tard sense patir una sanció econòmica (per motius laborals) 
o altres aspectes com la importància de la cita a la que s’arriba, si s’ha perdut un avió, 
etc. Els valors presentats a la taula són valors mitjans ponderats entre el grup de 
conductors que poden fer tard més de 10 minuts sense despesa associada, i aquells que 
no poden fer tard menys de 10 minuts. La valoració del cost de retard és inferior en el 
primer grup i sensiblement superior en el segon grup. Tot i que no aparèixer 
explícitament com a tal, s’ha cregut convenient adoptar el valor del temps de retard per 
a conductors que no poden fer tard ni 10 minuts com el cost de retard extraordinari de 
fer tard (tot i fer cas al sistema d’informació, s’arriba tard), donat que són dues 
situacions límits assimilables entre sí. També ha primat el fet que la localització de 
l’estudi fos la mateixa que la del present treball, ja que els factors geogràfics, 
socioeconòmics i de costums són de crucial rellevància en aquests tipus d’estudis. 

6.4 Procediment a seguir. Aplicació individual i aplicació global 

Un cop ja hem reduït els inputs que ens presentava el model paramètric amb la major 
quantitat de dades possible, podem efectuar l’aplicació del model sobre la realitat 
geogràfica que ens ocupa, en dos vessants: un anàlisi individual, segons la casuística de 
situacions considerada, i un de global, sintetitzant les possibles opcions en un conjunt de 
simulacions de vehicles. 

6.4.1 Valor de la informació de caràcter individual 

Efectuant un anàlisi individual del cas d’un vehicle, i determinant en quin dels supòsits 
en referència a coneixement previ, instant d’obtenció de la informació i tipus 
d’informació obtinguda estem, obtenim el valor de la informació en qüestió.  
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6.4.2 Valor global del sistema d’informació  

És també possible la simulació conjunta de nombrosos vehicles amb unes condicions 
paramètriques prefixades. S’elimina la distinció entre el tipus de coneixement previ del 
trajecte a realitzar. En una infraestructura real conviuen tots els tipus de conductors: 
esporàdics i habituals. S’haurà de decidir però, si la situació que estem considerant es 
pot emmarcar dins d’un context de circulació lliure o bé de circulació congestionada 
(controlat per la probabilitat d’aparició de congestió en la via  �c��� com una expressió 

del % del temps anual on la via funciona en condicions de congestió), i quin és el 
percentatge de conductors esporàdics (�!"#). Definirem �!"# = 0,1 a falta de dades més 

fefaents sobre la qüestió; entenem que és un valor acurat amb el que es la realitat de la 
circulació de les carreteres catalanes, tot i que es podria efectuar un anàlisi de 
sensibilitat respecte aquest paràmetre. 

També, amb l’objectiu de sintetitzar encara més l’aplicació del model, es considerarà 
una proporció de clients del servei d’informació com a usuaris pre-trip, i una altra com 
a usuaris on-trip, controlat per la probabilitat d’ús pre-trip de la informació (�MN). De la 

mateixa manera establirem �MN = 0,1, susceptible, com �!"#, de ser avaluat en 

posteriors investigacions. Es tracta d’un valor que anirà augmentant amb el 
desenvolupament de noves tecnologies, però que avui en dia podem considerar força 
baix en relació amb els conductors on-trip. 

L’aplicació d’aquests conceptes a la simulació conjunta de vehicles es durà a terme 
mitjançant experiments de Bernouilli sobre cada factor, seguint les seves probabilitats. 
Així, de manera aleatòria, a l’inici de cada simulació individual es coneixerà si el 
conductor és esporàdic o habitual, si la circulació és lliure o congestionada i si se’n fa 
un ús pre-trip o on-trip de la informació. 

6.4.3 Model paramètric mixt 

Com s’ha comentat a la secció anterior es considerarà un model global a cavall del 
paramètric i de l’aplicat, en el qual es poden governar els paràmetres �c���,�!"#  �MN, i 

la resta dels inputs del model, excepte �(, per les dificultats de la seva introducció 
paramètrica en cada simulació. 

Una segona versió del mateix, incorpora també l’aleatorietat en la determinació dels 
temps reals de circulació, per aportar major flexibilitat a l’operativa i permetre realitzar 
estudis interessants des d’altres punts de vista. 
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6.5 Programació efectuada dels diferents models 

Es desenvolupa la programació del model vist fins ara, i aplicacions d’interès amb dades 
reals o simulades, amb el programari Visual Basic inclòs dins del software Microsoft 
Excel (Excel VBA). El detall dels codi emprat es recull a l’annex I. 

En resum, cinc són les aplicacions desenvolupades, segons el grau de llibertat als 
paràmetres d’entrada. Es recullen a la taula �6.4�. 
Model individual 

paramètric  

(MIP) 

Tots els inputs lliures. S’ofereixen com a valors per defecte els costos del 

temps de viatge i de l’estrès, així com els paràmetres de les distribucions 

de temps de viatge. Cal seleccionar el tipus de coneixement del conductor, 

l’instant de demanda de la informació i el tipus de la mateixa. 

Model global 

paramètric mixt 

(MGM 1) 

S’incorporen com a inputs  �c���,�!"#  �MN als anteriors, deixant de ser-ho �(, obtinguda per simplicitat a partir de les dades disponibles. Cal triar el 

tipus d’informació que es subministra. 

Model global 

paramètric mixt 

(MGM 2) 

Restringeix també els valors dels temps reals de circulació, que deixen de 

ser inputs. La resta de característiques són les mateixes que per al model 

anterior. 

Aplicació 

individual (AI) 

Tots els inputs deixen de ser-ho, en base a dades disponibles de 

comportament de conductors i de funcionament de vies d’alta capacitat. 

Només el temps lliure és modificable. Cal seleccionar el tipus de 

coneixement del conductor, l’instant de demanda i el tipus d’informació. 

Aplicació global 

(AG) 

S’afegeixen �c���,�!"#  �MN però també amb valors donats. També el 

temps lliure és l’únic paràmetre d’entrada. Cal triar quin tipus d’informació 

subministra el sistema. 

Taula 6.4 Diferents programacions efectuades del model i les aplicacions 
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7 RESULTATS OBTINGUTS 

Com s’ha vist fins ara, són nombroses les combinacions entre paràmetres d’entrada del 
sistema que es poden estudiar. Per restringir l’estudi a un àmbit acurat d’acord amb 
l’abast del present informe no es considerarà la distinció entre informació subministrada 
en forma de rang o bé puntual. Es prioritzarà la informació en forma de rang, en ser 
aquesta una de les formes més esteses en el panorama dels sistemes d’informació. A 
més, també és la que donarà més valor per part dels usuaris, vista la component negativa 
sobre el valor de la informació que implica la disponibilitat de la informació en forma 
puntual que s’ha vist durant la redacció de la metodologia. 

Tot i aquestes consideracions, amb el model descrit anteriorment, és fàcil efectuar 
anàlisis i extreure conclusions sobre les casuístiques i els paràmetres que a partir d’ara 
s’obviaran. 

S’estudiaran els resultats des de dues vessants: 

1) Anàlisi de sensibilitat dels paràmetres :�?�23@, �(= mitjançant MIP 

2) Anàlisi global d’un cas pràctic real, amb AG 

7.1 Anàlisi individual. Sensibilitat respecte :�?���@, ��= 

De cada a l’operador, un dels paràmetres de més interès a l’hora de valorar com es 
comporta el valor de la informació és la precisió del sistema d’informació, anomenada 
al model com a �(�23). És un valor relacionat amb la inversió econòmica a realitzar. En 

efecte, una millora de la precisió en la informació subministrada només és possible per 
un refinament i millora de les tècniques de predicció de temps de viatge per patronatges 
a llarg termini, i una major flexibilitat d’adaptació a fenòmens d’aparició sobtada (mig i 
curt termini). També és important conèixer de forma exhaustiva el comportament i 
l’escala de valors de determinats factors dels conductors envers la informació. Aquesta 
relació de millores a realitzar per obtenir millor precisió en el sistema són possibles 
gràcies a una millor monitorització de la infraestructura, a una major realització 
d’estudis de coneixement socials...en definitiva, inversió econòmica. 

A canvi, s’espera obtenir un rèdit, en forma d’augment del valor de la informació. És 
lògic pensar des del punt de vista usuari de la via, que una major precisió del sistema 
d’informació et proporcionarà millores en la programació horària dels teus 
desplaçaments i per tant, atorgues més valor a aquesta informació. 

Però fins a quin punt és cert aquest plantejament? Estudiem la relació d’aquest 
paràmetre amb el valor de la informació, a través del model descrit en el present 
informe. 
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La idea bàsica de l’estudi de sensibilitat sobre un paràmetre determinat és la de donar 
valors diferents a aquest paràmetre i veure la seva influència en el valor de la 
informació buscat. Donada la certa aleatorietat de la metodologia, es proposa restringir-
la, prefixant certs valors per a una major comprensibilitat de les tendències a observar.  

Considerem d’interès estudiar el comportament de la dupla :�?�23@, �(=. El que s’ha 

realitzat per a l’anàlisi és una adaptació de l’aplicatiu MIP per tractar de manera 

automatitzada els canvis de �(�23). Per a valors de �?�23@ compresos entre 0,01 i 0,3, es 

simularan 1000 vehicles i se’n extraurà un valor mitjà. Això s’efectua per a valors de �( 
representatius que cobreixen l’espectre entre 0 i 1. S’estudiarà l’efecte en conductors 
esporàdics, habituals en circumstàncies lliures i congestionades, combinades amb 
informació sol·licitada pre-trip i on-trip.  

�ÁÂ 20 min �(���)�Ã 0,01 a 0,3 �ÁÄ 30 min �� 0,2 / 0,5 / 0,8  �Â aleatori Å 0,5 �Ä aleatori TIPUS INFORMACIÓ RANG 

Taula 7.1 Paràmetres d'entrada per a l'anàlisi de sensibilitat de la dupla :�?�23@, �(= 
Un altre punt clau de l’anàlisi és l’establiment de dues situacions pel que fa a les 
condicions de circulació: 

1. Condicions recurrents: es pot establir que les dues rutes considerades estan en 
condicions habituals, en equilibri. 

2. Condicions no recurrents: considerem un accident en la ruta 1 i circulació 
convencional per a la ruta 2. Els temps de circulació de la ruta 1 s’obtindran a 
partir de la distribució en congestió, i els de l’alternativa 2 a partir de la 
distribució lliure. 

En aquest cas, només es distingiran dos grups, conductors esporàdics i conductors 
habituals, donat que no té sentit discernir entre condicions lliures o congestionades, 
quan no estem tractant de fets recurrents. 

A les seccions següents es grafiquen i es comenten els principals resultats de l’anàlisi de 
sensibilitat en els diferents casos presentats. 

7.1.1 Condicions recurrents 

7.1.1.1 Conductors esporàdics 

Els resultats obtinguts per als conductors esporàdics sobre la relació entre la precisió del 
sistema d’informació, la probabilitat acceptada d’arribar tard i el valor de la informació, 
tant per a informació sol·licitada pre-trip, com per aquella de caràcter on-trip, es 
resumeixen gràficament a la figura �7.1�. 
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Figura 7.1Relacions entre :�?�23@, �(= i el valor de la informació per a conductors esporàdics en 

condicions recurrents 

Dues relacions entre el valors de la informació i els diferents atributs que la composen 
es veuen reflexades en més o menys mesura amb els resultats obtinguts de l’anàlisi: 

1) El valor de la informació pre-trip és superior al valor de la informació on-trip. 
2) El valor de la informació augmenta a mesura que augmenta la precisió del sistema 

(o disminueix l’error en l’estimació) (de Neufville, 1990) 

Respecte a la primera afirmació, podem observar com per a qualsevol valor de �( el 
valor on-trip és sensiblement inferior al pre-trip. No només això, la informació on-trip, 
tal i com es veu, no aporta un benefici als usuaris per sí mateixa i té, com s’observa, un 
valor negatiu. 
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La segona afirmació ens porta a comprovar que, efectivament, un augment de la 
precisió del sistema influeix directament en un augment del valor de la informació per 
als conductors esporàdics en casos pre-trip. És coherent pensar, tal i com es pot 
comprovar, que majors valors de �(, és a dir, major importància de no fer tard, 
impliquen majors valors de la informació. També és d’interès comentar, que per cada �(, existeix un valor de precisió del sistema que fa que la informació no tingui valor; 
aquest valor és més gran a mesura que disminuïm �(. 

No es pot dir el mateix de les situacions on-trip, on la precisió no influeix en la variació 
del valor, però sí que ho fa �(  respecte del valor de la informació. Menors valors de �( 
no en treuen profit de la informació (és negativa), però sí que la magnitud d’aquesta 
negativitat és menor que en valors de �( més alts. 

És d’importància observar com els valors individuals per viatge poden adquirir 
magnitud prou elevades (de l’entorn dels 3-4 €) 

7.1.1.2 Conductors habituals sota condicions de circulació lliure 

Els resultats de l’anàlisi dels paràmetres d’interès en relació al valor de la informació 
del temps de viatge per carretera en el cas de recurrència, per a conductors habituals en 
condicions de circulació lliure són recollits ala figura �7.2�. 
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Figura 7.2 Relacions entre :�?�23@, �(= i el valor de la informació per a conductors habituals en 

condicions de circulació lliure recurrent 

Es segueix acomplint la relació de proporcionalitat entre la informació pre-trip i la on-

trip, de més vàlua la primera. També la tendència de més error del sistema, menys valor 
de la informació es compleix, però, això sí, amb valors inferiors que en el cas esporàdic. 
Això és també relativament lògic en tenir ja un coneixement previ de la infraestructura i 
ser una situació de circulació lliure. De la mateixa manera, el valor de l’error que fa que 
el valor de la informació sigui nul és ara més petit, situant-se, aproximadament igual per 
a tots els valor de �( en l’entorn dels 0,125, valor emprat com a referència de la precisió 
actual dels sistemes de previsió i informació del temps de viatge en situacions 
congestionades. 

Un aspecte diferent al cas anterior és veure com, en el cas pre-trip, la informació té més 
valor per a errors petits, en probabilitats acceptades d’arribar tard grans. Això s’explica 
perquè els conductors amb probabilitats petites n’extreuen menys benefici de la 
informació, en haver previst uns temps assignats sense informació sensiblement 
superiors. 

7.1.1.3 Conductors habituals sota condicions de congestió 

Per últim, l’anàlisi de sensibilitat aplicat a conductors habituals sota condicions de 
circulació en congestió, aporta els següents resultats recollits en forma gràfica, pels dos 
tipus d’instant de demanda de la informació possibles. 
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Figura 7.3 Relacions entre :�?�23@, �(= i el valor de la informació per a conductors habituals en 

condicions de circulació congestionada recurrent 

En referència a aquest grup de conductors podem observar comportament similars als 
conductors habituals sota condicions de circulació lliures, tant en pre-trip, com en on-

trip. En general, això sí, els valors de la informació són superiors, aproximadament en 
el doble. 

No obstant, per la naturalesa de l’aparició de la congestió, s’esperaven valors més alts 
per a la informació en aquestes condicions, almenys per sobre de la informació dels 
mateixos conductors habituals sota circulació lliure. 
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7.1.2 Condicions no recurrents 

És evident que, els valors de la informació trobats depenen en gran mesura dels valors 
de temps lliures de les alternatives proposades i dels valors de temps reals de circulació, 
aleatoris segons el model. S’ha considerat fins ara que les dues alternatives tenen un 
funcionament normal o recurrent, per igual: el sistema de transport està en equilibri i les 
condicions són les mateixes per a cada alternativa. 

Es vol anar un pas més enllà i simular el que succeeix quan les condicions no són 
recurrents: considerem l’alternativa 1 com a congestionada sobtadament per l’aparició 
d’un accident, i la ruta 2 que funciona amb normalitat. Això influeix en el model de 
manera que els temps reals que es simulin en l’alternativa 1 seran sempre a partir de la 
distribució de congestió, i els de l’alternativa 2 ho seran sempre de la distribució lliure, i 
no pas com passava en condicions recurrents, que tant podien provenir de distribucions 
lliures o congestionades, en funció del paràmetre �c���. 

Com ja s’ha esmentat no té sentit distingir ja entre conductors habituals en condicions 
lliures i congestionades, doncs les condicions ja estan definides a priori. Es presenten 
els resultats desglossats per a un posterior anàlisi conjunt. 

7.1.2.1 Conductors esporàdics 

Els resultats obtinguts per als conductors esporàdics sobre la relació entre la precisió del 
sistema d’informació, la probabilitat acceptada d’arribar tard i el valor de la informació, 
tant per a informació sol·licitada pre-trip, com per aquella de caràcter on-trip, es 
resumeixen gràficament a la figura �7.4� per a condicions no recurrents. 
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Figura 7.4 Relacions entre :�?�23@, �(= i el valor de la informació per a conductors esporàdics en 

condicions de circulació no recurrent 

 

7.1.2.2 Conductors habituals  

Els resultats de l’anàlisi dels paràmetres d’interès en relació al valor de la informació 
del temps de viatge per carretera en el cas de conductors habituals en condicions de 
circulació lliure són els que recull la figura �7.5�, en condicions no recurrents. 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0
,0

0
5

0
,0

1
5

0
,0

2
5

0
,0

3
5

0
,0

4
5

0
,0

5
5

0
,0

6
5

0
,0

7
5

0
,0

8
5

0
,0

9
5

0
,1

0
5

0
,1

1
5

0
,1

2
5

0
,1

3
5

0
,1

4
5

V
al

o
r 

d
e

 la
 in

fo
rm

ac
ió

 (
€

/v
ia

tg
e

)

sigma_eti

Esporàdic; On-trip; Rang
Cond. no recurrents

Pd = 0,2

Pd = 0,5

Pd = 0,8

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0
,0

1

0
,0

3

0
,0

5

0
,0

7

0
,0

9

0
,1

1

0
,1

3

0
,1

5

0
,1

7

0
,1

9

0
,2

1

0
,2

3

0
,2

5

0
,2

7

0
,2

9

V
al

o
r 

d
e

 la
 in

fo
rm

ac
ió

 (
€

/v
ia

tg
e

)

sigma_eti

Habitual; Pre-trip; Rang
Cond. no recurrents

Pd = 0,2

Pd = 0,5

Pd = 0,8



VALOR DE LA INFORMACIÓ DEL TEMPS 
DE VIATGE PER CARRETERA 

61 

 

 

Figura 7.5 Relacions entre :�?�23@, �(= i el valor de la informació per a conductors habituals en 

condicions de circulació no recurrent 

7.1.2.3 Comentaris als resultats de condicions no recurrents 

En principi, els resultats esperables eren aquells on la informació en condicions no 
recurrents tindria més valor que no pas la de condicions recurrents, degut a la naturalesa 
de les distribucions en congestió, que aporten majors TTI. 

Veiem que això succeeix en els conductors habituals. El valor de la informació 
augmenta en gran mesura, tant per a informació on-trip, com pre-trip. Però no ocorre el 
mateix amb els conductors esporàdics, que segons sembla, no es veu tan valorada la 
informació com en condicions recurrents. Tot i això els valors aportats continuen sent 
elevats. És raonadament explicable, si pensem en què els conductors esporàdics no 
tenen una preferència inicial sobre la ruta a triar com si la tenen els habituals: en aquests 
els serà més profitós el fet de canviar-la que no pas en els esporàdics 

7.1.2.4 Efectes dels canvis de ruta i de les condicions de circulació en 

informació on-trip 

És interessant veure que, encara que de mitjana, els conductors que fan servir la 
informació on-trip no modifiquen el valor de la informació en relació amb la variació de 
la precisió del sistema, l’efecte que té el fet de canviar de ruta entre la decisió amb i 
sense informació. 

Ja s’ha explicat durant la redacció de la metodologia, que si no es produïa canvi de ruta 
el valor de la informació era la reducció de l’estrès associada al viatge pel fet de 
disposar d’informació. Aquesta reducció pot ser significativament elevada com per 
permetre valors positius de la informació, o bé no representar un gran benefici per a 
l’usuari i donar un valor negatiu a la informació. 
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Figura 7.6 Relació entre el canvi de ruta i el valor mitjà de la informació on.trip, tant en condicions 

recurrents com no recurrents. 

De l’observació de les figures anteriors, podem intuir en quina mesura afecta el canvi de 
ruta i les condicions recurrents en informació on-trip. S’evidencia la influencia notable 
que tenen els canvis de ruta en la valoració sota condicions no recurrents de circulació. 

Dels 1000 vehicles simulats en cada iteració de �?�23@, prop d’un 40 % canvien de ruta: 

la informació on-trip és més valuosa, doncs no només considera la reducció de l’estrès i 
per tant influeix en major mesura en el valor mitjà. 

En canvi, en condicions recurrents, no es donen les circumstàncies per produir-se canvi 
de ruta. De les simulacions efectuades, menys del 1% dels vehicles resultaven 
beneficiats per canviar de ruta i, tot i el seu valor elevat de la informació, la influència 
és gairebé nul·la en el valor mitjà de la mateixa. 
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7.2 Aplicació global 

Per últim es realitzarà una aplicació del global de la infraestructura a un cas particular 
de ruta entre dos punts de la geografia catalana. Es tracta de cobrir la ruta entre el centre 
de Lloret de Mar, i l’entrada a la ciutat de Barcelona (nus de la Trinitat. És una ruta de 
notable intensitat de circulació, sobretot en períodes estivals, que contempla dues 
alternatives similars en temps i en cost directe (peatges). Excepte els quilòmetres 
inicials, les dues opcions discorren totalment per vies d’alta capacitat. 

 

Figura 7.7 Aplicació al trajecte Lloret de Mar – Barcelona: alternatives de viatge 

Alternativa Vies per les quals discorre Distància Temps lliure  

RUTA 1 GI-682, C-32, B-20 69,1 km 54 min 

RUTA 2 C-63, AP-7, C-33 82,3 km 58 min 

Taula 7.2 Descripció de les alternatives considerades en l’aplicació (Font: Google Maps) 

A falta de dades més precises, adoptem el temps Google Maps com a lliure. A més, en 
tractar-se de vies altament monitoritzades, podem assumir que la fiabilitat en la obtenció 
del temps de viatge es pot aproximar al 12,5 % (Soriguera, 2011). Però és un valor 
adequat per a vies molt monitoritzades en situació de congestió. Per fer aquest estudi 
més realista, considerarem en situacions lliures un valor de la fiabilitat del 6%, també 
adequat per a vies molt monitoritzades, com es podria aproximar a l’AP-7. 

Disposem doncs, de les següents dades d’entrada, a més de la resta de paràmetres ja 
vistos de les diferents distribucions i costos del temps de viatge. 
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 �ÁÂ 54 min �(���)�Ã cong 0,125 �ÁÄ 58 min �(���)�Ã lliure 0,06 �Â aleatori Å 

 

0,5 

�Ä aleatori TIPUS INFO 

 

RANG 

�ÆÇÈÉ 0,15 ��'Ê 0,3 

Taula 7.3 Inputs per a l’aplicació global 

Consultant dades de les diferents Administracions (Ministeri de Foment, Departament 
de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Mataró), obtenim 
que la IMD en les dues alternatives té valors anuals mitjans similars: Ap7 Tram 
Montmeló – La Jonquera, 75428 veh./dia; C-32 tram Montgat – Palafolls, 52751 
veh./dia. Adoptem com a bon valor del nombre de simulacions a realitzar �� = 50000, 
tot i ser un valor sensiblement inferior a la intensitat punta anual que poden suportar 
aquestes infraestructures. Degut a limitacions de programació i de potència del 
hardware amb què es calcula, el temps de processat fa inviable apujar més el nombre de 
simulacions, però tot i així es considera un valor força representatiu per obtenir resultats 
acceptables entorn a l’estudi del valor de la informació que pretenem. Per acabar de 
refinar, obtindrem els valors globals un cop multiplicats els valors mitjans obtinguts en 
base a les 50.000 simulacions, per la IMD real del corredor, de valor conjunt. 

CËÌ2�2*a = 52751 + 75428 = 128179 Í�ℎ 	�¤                     �7.1� 
Fent anar l’aplicació MG, modificant degudament els paràmetres necessaris per obtenir 
les situacions que ens interessen, s’obtenen els resultats continguts a la taula �7.4�. 
Circulació �(���) Tipus 

cond. 
Valor 

viatge (€) 
Pesp Pcong IMD 

(veh/d) 
d/any Valor 

(M€/any) 

congestió 0,125 tots 1,696  0,15 128179 365 11,902 

lliure 0,0625 esp. 1,359 0,1 0,85 128179 365 5,404 

lliure 0,0625 hab. 0,687 0,9 0,85 128179 365 24,588 

     TOTAL CORREDOR/ANY 41,895 
 

 

Valor 
(M€/any) 

Esporàdics 6,594 

Habituals 35,299 

Lliure 29,992 

Congestió 11,092 

 

Taula 7.4 Resultats numèrics de l’aplicació global al trajecte Lloret de Mar - Barcelona 



 

Figura 7.8 Diferents representacions gràfiques per als resultats de l’aplicació global al trajecte Lloret 
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Diferents representacions gràfiques per als resultats de l’aplicació global al trajecte Lloret - 
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8 CONCLUSIONS I ÀREES FUTURES D’INVESTIGACIÓ 

El desenvolupament de la metodologia per a la obtenció del valor de la informació del 
temps de viatge per carretera es presenta com una bona eina per analitzar el 
comportament d’un sistema d’informació en una infraestructura d’alta capacitat. 
Essencialment per a l’operador de la infraestructura, representa una eina més de gestió i 
coneixement dels seus usuaris, clau per a poder oferir un servei òptim tant 
econòmicament com social. 

El model descrit incorpora un gran nombre de paràmetres dels quals depèn el valor de la 
informació. Alguns han estat més tractats en profunditat, com ara la probabilitat 
acceptada d’arribar tard dels conductors o el valor de l’error del sistema d’informació. 
D’altres, més tangencials, com ara els costos del temps de viatge, o les distribucions de 
funcionament de les carreteres en segons quines condicions han estat assumits com a 
fixos. 

És cert que, en incorporar nombroses variables de les quals s’ha de tenir coneixement, ja 
sigui a partir de dades reals, simulades, o bé obtingudes a partir de treball de camp, es 
pot caure més en risc de cometre errors, però tot i això, es pot considerar bona la idea de 
incorporar al model tot allò que pugui influir en el valor de la informació, evitant 
models més senzills però que obviïn certs aspectes claus. 

Es per això, que les conclusions a extreure de la metodologia desenvolupada han de ser 
enteses com a tendències, ordres de magnitud o línies generals a seguir en el tema que 
es tracta. Ja s’ha esmentat a la revisió sobre la literatura existent que l’estudi sobre el 
valor de la informació del temps de viatge per carretera no havia estat desenvolupament 
amb anterioritat en els termes que volíem fer referència en aquest estudi, per tant, no 
disposem d’una eina bàsica com és la comparació entre el que desenvolupem i el que 
altres estudis similars han desenvolupat.  

També, l’extensió del present estudi no correspon amb la possible extensió d’una 
investigació complerta sobre el model desenvolupat. S’han comentat limitacions a 
l’hora d’aprofundir en segons quin temes, com el tractament de la informació 
subministrada de forma puntual, donat l’àmbit de la tesina que s’està duent a terme. 

Però tot i aquestes disquisicions, la programació del model que s’ha dut a terme aporta 
interessants conclusions que mereixen una referència i comentari. 

En primer lloc hem s’ha pogut constatar, mitjançant l’anàlisi individual de paràmetres 
que en termes generals, el valor de la informació pre-trip és notablement superior al 
valor de la informació on-trip. En efecte, el model dona més valor a poder variar la 
programació horària d’un viatge, que no pas a la reducció de l’estrès o la capacitat de 
poder efectuar reprogramacions, que és el que bàsicament aporta la informació on-trip. 
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També s’ha comprovat que es valora sensiblement el fet que la informació que 
subministra el sistema pugui fer canviar de ruta als usuaris, respecte de la seva ruta 
triada originàriament sense disposar d’informació. Aquest fet modifica la valoració de la 
informació on-trip en gran mesura. 

S’ha fet palès que el model considera més valor a la informació dels conductors 
esporàdics que no pas als habituals, sobretot per a probabilitats acceptades d’arribar tard 
baixes, la qual cosa entra dins la lògica prèvia a la formulació del model.  

El model posa de manifest que, en línies generals, una reducció de l’error en l’estimació 
del temps de viatge per part del sistema d’informació provoca un augment del valor de 
la informació, de major magnitud a mesura que disminueix l’esmentada probabilitat 
d’arribar tard. 

Un altre aspecte important és la diferència notable entre el valor de la informació en 
condicions recurrents i no recurrents. Aquest fet es reflexa clarament en el 
comportament dels conductors habituals, el valor de la informació dels quals és molt 
superior en condicions no recurrents. 

Sintetitzant les conclusions extretes de l’anàlisi individual, podem asseverar que el valor 
de la informació és major en conductors esporàdics i en situacions pre-trip; augmenta 
amb l’augment de la precisió de la informació i es veu influenciat en situacions on-trip, 
quan es produeix un canvi de ruta gràcies a la informació. Condicions no recurrents 
també augmenten el valor de la informació en termes generals.  

No ens aventurem a efectuar conclusions numèriques del tipus una reducció de l’error 
de precisió del sistema de magnitud X origina un augment en el valor de la informació 
de magnitud Y. Pel que s’ha esmentat a l’inici del present capítol i s’ha pogut observar 
amb el desenvolupament del mateix, preferim quedar-nos amb les tendències com a 
receptes futures a les quals atenir-se en futurs aprofundiments, que no pas en establir 
conclusions que podrien ser esbiaixades. 

Pel que fa a l’aplicació pràctica realitzada sobre dades reals d’un viatge entre dos punts 
de la geografia catalana, ens ha permès contrastar les tendències apuntades a l’anàlisi 
individual de paràmetres: major valor de la informació en conductors esporàdics, i en 
situació de congestió. 

És interessant la obtenció del valor global del sistema d’informació al llarg d’un període 
anual. Té un valor de 42 M€, que cal prendre com a referència o ordre de magnitud. 
Però tot i això, el fet d’implicar quantitats tan elevades fa que la investigació sobre el 
valor de la informació del temps de viatge tingui la seva raó de ser, doncs la millora en 
la gestió de les infraestructures té un notable benefici temporal i en definitiva, 
econòmic,  que repercuteix directament als usuaris de la via.  
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Cal remarcar que, tot i la influència en el valor de la informació dels paràmetres 
analitzats, el que pot fer optimitzar encara més el sistema de informació és un aspecte de 
difícil estudi i previsió, com són els canvis en el comportament dels usuaris. 

El sistema d’informació va encaminat a reduir al mínim possible els temps de viatge, 
per beneficiar l’usuari; és una eina que té per objectiu reduir les despeses en temps dels 
desplaçaments, el que significa que, indirectament i amb certa mesura, col·labora a la 
millora de la circulació en la infraestructura. En un escenari d’informació perfecte i 
immediata a tots els usuaris de la infraestructura (en el qual no ens trobem encara, però 
hi serem en un horitzó no gaire llunyà) el sistema d’informació haurà esdevingut una 
eina de gran profit per als usuaris, els quals cada vegada valoraran més la informació. 
Però aquests beneficis provocaran que la gent no es comporti de la mateixa manera que 
actualment, pel que fa a programacions, hores de sortida, estrès, etc. En altres paraules, 
canviaran els paràmetres de les distribucions de comportament: els temps assignats 
sense informació seran sensiblement més baixos donat que es tindrà un coneixement 
que la infraestructura funciona millor degut a la gestió del sistema d’informació, per 
citar un exemple. L’estudi del valor de la informació ha d’anar adaptant-se a la manera 
com canvia el comportament de la població, així com al desenvolupament de noves 
tecnologies de la informació, que facin la informació més fiable, precisa i immediata. 
Evidentment, en un corredor determinat, l’evolució del valor de la informació també 
anirà de la mà del desenvolupament de noves infraestructures que esdevinguin 
alternatives a un viatge determinat. 

Com a cloenda del present estudi, podem establir directrius a seguir per a una futura 
investigació sobre el mateix tema. Caldria provar algunes de les assumpcions que es fan 
al llarg de l’estudi, o bé aprofundir en alguns aspectes que mereixen una anàlisi més 
exhaustiva, que per l’extensió de la investigació realitzada, no s’han pogut tractar 
adequadament. Entre els fets més remarcables per a una investigació posterior tenim: 

a) Investigar en la definició del valor de la reducció de l’estrès �", en els termes 
que s’han plantejat en aquest document: referent a la probabilitat acceptada 
d’arribar tard i al retard informat. 

b) Aprofundir en les determinacions de les proporcions de conductors esporàdics i 
habituals, i proporció d’usuaris que faran ús de informació pre-trip i on-trip. 

c) Refinar en la obtenció de les distribucions de temps de viatge, realitzant ajustos 
més complexos però de resultats més adients amb les dades observades. 
Justificar si les distribucions emprades (exponencial negativa, log-normal) 
s’adiuen amb la realitat 

d) Incloure altres paràmetres en el model del valor de la informació, com són la 
influència en el valor de la distància a recórrer i altres costos com la tarifació 
directa i indirecta de les infraestructures. 

e) Estudiar l’equilibri en termes de tria d’alternatives, entre l’òptim econòmic i 
l’òptim social, és a dir, el fet que si molta gent tria una alternativa més lliure, 
creix el temps de viatge en aquesta ruta falsejant la utilitat de la informació. El 
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sistema d’informació s’hauria d’encarregar de reequilibrar-ho i això es plasmaria 
en el valor de la informació que perceben els usuaris; conèixer els efectes del 
nombre d’usuaris que disposen informació sobre el valor de la mateixa. 

f) Efectuar un anàlisi cost-benefici sobre el valor de la informació i el valor 
d’implementar un sistema d’informació en xarxa. Considerar l’efecte que a 
mesura que augmenta el nombre de rutes monitoritzades, l’efecte marginal de 
monitoritzar una ruta addicional decreix. 
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ANNEX: PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA DEL MODEL 

Com ja s’ha fet esment al llarg del document, ha sigut necessària la programació 
informàtica del model per poder avaluar-lo i extreure’n els resultats i conclusions als 
quals s’ha anat fent referència. 

La programació ha estat desenvolupada mitjançant la combinació del software de càlcul 
Microsoft Excel 2007 i la plataforma de programació Visual Basic for Applications 
(VBA) ja integrada en el primer.  

Partint d’un CommandButton integrat en el full de càlcul principal de l’aplicació s’inicia 
el programa. D’entrada es pot seleccionar quina de les cinc opcions ja vistes durant el 
desenvolupament del model es vol fer servir: model paramètric individual (MPI), model 
global mixt (MGM), aplicació individual (AI) o bé aplicació global (AG). 

Un formulari tipus apareix sigui quina sigui la selecció desitjada, però amb la salvetat 
que la introducció de determinades dades de forma manual anirà en funció dels graus de 
llibertat que permeti l’aplicació triada. 

Els resultats tant de l’anàlisi individual com del global s’escriuen al full de càlcul 
(“Càlcul i resultats”). Per a un major detall de les simulacions efectuades en els càlculs 
globals es consulten en detall al full següent (“global”). 

Les següents figures són un reflex tant dels formularis emprats, com dels resultats 
obtinguts a mode d’exemple. Posteriorment es detalla el codi que s’ha fet servir per a la 
programació en VB, d’una de les aplicacions desenvolupades. La resta en deriven amb 
molt pocs canvis al respecte. 
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Dim tf1, tf2, sigma_eti, tas, ti1, ti2, t1, t2, eti1, eti2, tai, tai1, tai2, Pd As Double 
Dim Dta, Dtr, V, Fs, Fi, C, Cr, Cs, Ca, Crex, a0_rel, lambda As Double 
Dim i, j, k, rs, ri, cont, m As Integer 
Dim tasM(1 To 2), taiM(1 To 2), tM(1 To 2), tiM(1 To 2) As Double 
 
Public Function NormInv(ByVal Pd As Double, ByVal media As Double, ByVal sigma As Double) 
NormInv = Application.WorksheetFunction.NormInv(Pd, media, sigma) 
End Function 
 
Public Function MIN(ByVal x As Double, ByVal y As Double) 
MIN = Application.WorksheetFunction.MIN(x, y) 
End Function 
 
Public Function Norm(ByVal mu As Double, ByVal sigma As Double) 
Norm = Application.WorksheetFunction.NormDist(mu, sigma) 
End Function 
 
Public Function LN(x) 
LN = Log(x) / Log(Exp(1)) 
End Function 
 
Public Function LogNormInv(ByVal x As Double, ByVal media As Double, ByVal DesvEstandar As 
Double) As Double 
LogNormInv = Application.WorksheetFunction.LogInv(x, media, DesvEstandar) 
End Function 
 
Private Sub CheckBox1_Click() 
i = 1 
Hoja5.Cells(17, 3) = "ESPORÀDIC" 
Label14.Visible = True 
TextBox11.Visible = False 
TextBox12.Visible = False 
TextBox13.Visible = False 
TextBox10.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox2_Click() 
i = 2 
Hoja5.Cells(17, 3) = "HAB LLIURE" 
Label13.Visible = True 
TextBox11.Visible = False 
TextBox12.Visible = False 
TextBox10.Visible = False 
TextBox13.Visible = True 
 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox3_Click() 
i = 3 
Hoja5.Cells(17, 6) = "HAB CONGESTIÓ" 
Label11.Visible = True 
Label12.Visible = True 
TextBox10.Visible = False 
TextBox13.Visible = False 
TextBox11.Visible = True 
TextBox12.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox4_Click() 
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j = 1 
Hoja5.Cells(17, 6) = "PRE-TRIP" 
Label8.Visible = True 
TextBox9.Visible = False 
TextBox8.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox5_Click() 
j = 2 
Hoja5.Cells(17, 6) = "ON-TRIP" 
Label8.Visible = True 
Label10.Visible = True 
TextBox9.Visible = True 
TextBox8.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox6_Click() 
k = 1 
Hoja5.Cells(17, 9) = "RANG" 
End Sub 
 
Private Sub CheckBox7_Click() 
k = 2 
Hoja5.Cells(17, 9) = "PUNTUAL" 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Application.ScreenUpdating = False 
Sheets("Càlcul i resultats").Range("c19", " h20").ClearContents 
Sheets("Càlcul i resultats").Range("c22", " g22").ClearContents 
 
Dta = 0 
Dtr = 0 
V = 0 
F = 0 
 
'LECTURA DADES 
tf1 = TextBox1.Text 
tf2 = TextBox2.Text 
t1 = TextBox3.Text 
t2 = TextBox4.Text 
Pd = TextBox7.Text 
sigma_eti = TextBox8.Text 
gamma = TextBox9.Text 
lambda_esp = TextBox10.Text 
lambda_hll = TextBox13.Text 
esp_hc = TextBox11.Text 
sigma_hc = TextBox12.Text 
a0 = TextBox14.Text 
 
C = TextBox16.Text / 60 
Ca = TextBox17.Text / 60 
Cr = TextBox18.Text / 60 
Crex = TextBox19.Text / 60 
 
If j = 2 Then 
    sigma_eti = sigma_eti * gamma 
End If 
mu = LN(esp_hc) - 0.5 * LN(1 + (sigma_hc ^ 2 / esp_hc ^ 2)) 
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sigma = LN(1 + (sigma_hc ^ 2 / esp_hc ^ 2)) 
 
If tf2 > 0 Then 'Cas amb dues alternatives 
 
    'apliquem la Pd donada a la distribució de comportament (temps assignat sense informació) 
    If i = 1 Then 'conductor esporàdic 
        tasM(1) = (1 - (LN(Pd) / lambda_esp)) * tf1 
        tasM(2) = (1 - (LN(Pd) / lambda_esp)) * tf2 
    ElseIf i = 2 Then 'conductor habitual condicions lliures 
        tasM(1) = (1 - (LN(Pd) / lambda_hll)) * tf1 
        tasM(2) = (1 - (LN(Pd) / lambda_hll)) * tf2 
    ElseIf i = 3 Then 'conductor habitual condicions congestionades 
        tasM(1) = (1 + LogNormInv((1 - Pd), mu, sigma)) * tf1 
        tasM(2) = (1 + LogNormInv((1 - Pd), mu, sigma)) * tf2 
    End If 
     
    Hoja5.Cells(19, 3) = Pd 
    Hoja5.Cells(20, 3) = Pd 
 
     
    Hoja5.Cells(19, 4) = tasM(1) 
    Hoja5.Cells(20, 4) = tasM(2) 
     
    tM(1) = t1 
    tM(2) = t2 
     
    eti1 = NormInv(Rnd(), 0, sigma_eti) 
    eti2 = NormInv(Rnd(), 0, sigma_eti) 
    tiM(1) = tM(1) + eti1 * tf1 
    tiM(2) = tM(2) + eti2 * tf2 
    Hoja5.Cells(19, 5) = tM(1) 
    Hoja5.Cells(20, 5) = tM(2) 
     
    If j = 1 Then 
        If k = 1 Then 'informació proporcionada en forma de rang 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) - 2 * sigma_eti * tf1 
            Hoja5.Cells(20, 6) = tiM(2) - 2 * sigma_eti * tf2 
            Hoja5.Cells(19, 7) = tiM(1) + 2 * sigma_eti * tf1 
            Hoja5.Cells(20, 7) = tiM(2) + 2 * sigma_eti * tf2 
            taiM(1) = ti1 + NormInv((1 - Pd), 0, sigma_eti) * tf1 
            taiM(2) = ti2 + NormInv((1 - Pd), 0, sigma_eti) * tf2 
        ElseIf k = 2 Then 'informació proporcionada de forma puntual 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) 
            Hoja5.Cells(20, 6) = tiM(2) 
            taiM(1) = tiM(1) 
            taiM(2) = tiM(2) 
        End If 
    ElseIf j = 2 Then 
        If k = 1 Then 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) - 2 * sigma_eti * tf1 
            Hoja5.Cells(20, 6) = tiM(2) - 2 * sigma_eti * tf2 
            Hoja5.Cells(19, 7) = tiM(1) + 2 * sigma_eti * tf1 
            Hoja5.Cells(20, 7) = tiM(2) + 2 * sigma_eti * tf2 
        ElseIf k = 2 Then 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) 
            Hoja5.Cells(20, 6) = tiM(2) 
        End If 
        taiM(1) = tasM(1) 
        taiM(2) = tasM(2) 
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    End If 
    Hoja5.Cells(19, 8) = taiM(1) 
    Hoja5.Cells(20, 8) = taiM(2) 
     
    'selecció de l'alternativa més favorable 
    tas = MIN(tasM(1), tasM(2)) 
    tai = MIN(taiM(1), taiM(2)) 
    ti = MIN(tiM(1), tiM(2)) 
    If j = 1 Then 
        If tas = tasM(1) Then 
            rs = 1 
            Hoja5.Cells(18, 10) = "RUTA 1" 
        Else 
            rs = 2 
            Hoja5.Cells(18, 10) = "RUTA 2" 
        End If 
        If tai = taiM(1) Then 
            ri = 1 
            Hoja5.Cells(19, 10) = "RUTA 1" 
        ElseIf tai = taiM(2) Then 
            ri = 2 
            Hoja5.Cells(19, 10) = "RUTA 2" 
        End If 
    ElseIf j = 2 Then 
        If tas = tasM(1) Then 
            rs = 1 
            Hoja5.Cells(18, 10) = "RUTA 1" 
        Else 
            rs = 2 
            Hoja5.Cells(18, 10) = "RUTA 2" 
        End If 
        If ti = tiM(1) Then 
            ri = 1 
            Hoja5.Cells(19, 10) = "RUTA 1" 
        ElseIf ti = tiM(2) Then 
            ri = 2 
            Hoja5.Cells(19, 10) = "RUTA 2" 
        End If 
    End If 
    ds = tas - tM(rs) 
    di = tai - tM(ri) 
    di_ot_cs = ti - tM(ri) 
     
    'valoració de l'estrès 
    If ds / tas <= 0 Then 
        alfa_s = 1 
    ElseIf ds / tas > 0 And ds / tas <= 1 Then 
        If i = 1 Then 
            alfa_s = 1 - ds / tas 
        ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
            alfa_s = 1 - 0.5 * (ds / tas) 
        End If 
    ElseIf ds / tas >= 1 Then 
        alfa_s = 0 
    End If 
    If j = 1 Then 
        If di / tai <= 0 Then 
            alfa_i = 1 
        ElseIf di / tai > 0 And di / tai <= 1 Then 
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            If i = 1 Then 
                alfa_i = 1 - di / tai 
            ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
                alfa_i = 1 - 0.5 * (di / tai) 
            End If 
        ElseIf di / tai >= 1 Then 
            alfa_i = 0 
        End If 
    ElseIf j = 2 Then 
        If di_ot_cs / ti <= 0 Then 
            alfa_i = 1 
        ElseIf di_ot_cs / ti > 0 And di_ot_cs / ti <= 1 Then 
            If i = 1 Then 
                alfa_i = 1 - di_ot_cs / ti 
            ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
                alfa_i = 1 - 0.5 * (di_ot_cs / ti) 
            End If 
        ElseIf di_ot_cs / ti >= 1 Then 
            alfa_i = 0 
        End If 
    End If 
    Cs = (alfa_i - alfa_s) * a0 * (1 - Pd) 
    Hoja5.Cells(20, 10) = Cs 
     
    'Valoració de la informació 
    If ds > 0 Then 
        Vds = Ca * Abs(ds) 
    ElseIf ds < 0 Then 
        Vds = Cr * Abs(ds) 
    End If 
    If di > 0 Then 
        Vdi = Ca * Abs(di) 
    ElseIf di < 0 Then 
        Vdi = Abs(di) * Cr 
    End If 
    Vt = (tM(ri) - tM(rs)) * C 
    V = Vds - Vdi - Vt + Cs 
         
    If k = 2 Then   'valoració addicional si la informació es puntual 
                    'l'usuari no coneix l'error 
        If taiM(ri) > tM(ri) Then 
            V = V - Ca * (taiM(ri) - tM(ri)) 
        ElseIf taiM(ri) < tM(ri) Then 
            V = V - Crex * (tM(ri) - taiM(ri)) 
        End If 
    End If 
    Hoja5.Cells(22, 5) = V 
     
  
ElseIf tf2 = 0 Then 
     
    'apliquem la Pd donada a la distribució de comportament (temps assignat sense informació) 
    If i = 1 Then 'conductor esporàdic 
        tasM(1) = (1 - (LN(Pd) / lambda_esp)) * tf1 
    ElseIf i = 2 Then 'conductor habitual condicions lliures 
        tasM(1) = (1 - (LN(Pd) / lambda_hll)) * tf1 
    ElseIf i = 3 Then 'conductor habitual condicions congestionades 
        tasM(1) = (1 + LogNormInv((1 - Pd), mu, sigma)) * tf1 
    End If 
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    Hoja5.Cells(19, 3) = Pd 
    Hoja5.Cells(19, 4) = tasM(1) 
 
    tM(1) = t1 
 
    eti1 = NormInv(Rnd(), 0, sigma_eti) 
 
    tiM(1) = tM(1) + eti1 * tf1 
 
    Hoja5.Cells(19, 5) = tM(1) 
     
    If j = 1 Then 
        If k = 1 Then 'informació proporcionada en forma de rang 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) - 2 * sigma_eti * tf1 
     
            Hoja5.Cells(19, 7) = tiM(1) + 2 * sigma_eti * tf1 
     
            taiM(1) = tiM(1) + NormInv((1 - Pd), 0, sigma_eti) * tf1 
     
        ElseIf k = 2 Then 'informació proporcionada de forma puntual 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) 
            taiM(1) = tiM(1) 
        End If 
    ElseIf j = 2 Then 
        If k = 1 Then 'informació proporcionada en forma de rang 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) - 2 * sigma_eti * tf1 
            Hoja5.Cells(19, 7) = tiM(1) + 2 * sigma_eti * tf1 
        ElseIf k = 2 Then 'informació proporcionada de forma puntual 
            Hoja5.Cells(19, 6) = tiM(1) 
        End If 
        taiM(1) = tasM(1) 
    End If 
    Hoja5.Cells(19, 8) = taiM(1) 
     
     
    'selecció de la alternativa més favorable 
    tas = tasM(1) 
    tai = taiM(1) 
    ti = tiM(1) 
    Hoja5.Cells(18, 10) = "RUTA 1" 
    Hoja5.Cells(19, 10) = "RUTA 1" 
    rs = 1 
    ri = 1 
    ds = tas - tM(1) 
    di = tai - tM(1) 
    di_ot_cs = ti - tM(ri) 
     
    'valoració de l'estrès 
    If ds / tas <= 0 Then 
        alfa_s = 1 
    ElseIf ds / tas > 0 And ds / tas <= 1 Then 
        If i = 1 Then 
            alfa_s = 1 - ds / tas 
        ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
            alfa_s = 1 - 0.5 * (ds / tas) 
        End If 
    ElseIf ds / tas >= 1 Then 
        alfa_s = 0 
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    End If 
    If j = 1 Then 
        If di / tai <= 0 Then 
            alfa_i = 1 
        ElseIf di / tai > 0 And di / tai <= 1 Then 
            If i = 1 Then 
                alfa_i = 1 - di / tai 
            ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
                alfa_i = 1 - 0.5 * (di / tai) 
            End If 
        ElseIf di / tai >= 1 Then 
            alfa_i = 0 
        End If 
    ElseIf j = 2 Then 
        If di_ot_cs / ti <= 0 Then 
            alfa_i = 1 
        ElseIf di_ot_cs / ti > 0 And di_ot_cs / ti <= 1 Then 
            If i = 1 Then 
                alfa_i = 1 - di_ot_cs / ti 
            ElseIf i = 2 Or i = 3 Then 
                alfa_i = 1 - 0.5 * (di_ot_cs / ti) 
            End If 
        ElseIf di_ot_cs / ti >= 1 Then 
            alfa_i = 0 
        End If 
    End If 
    Cs = (alfa_i - alfa_s) * a0 * (1 - Pd) 
    Hoja5.Cells(20, 10) = Cs 
    'Valoració de la informació 
    
    If ds > 0 Then 
        Vds = Ca * Abs(ds) 
    ElseIf ds < 0 Then 
        Vds = Cr * Abs(ds) 
    End If 
    If di > 0 Then 
        Vdi = Ca * Abs(di) 
    ElseIf di < 0 Then 
        Vdi = Abs(di) * Cr 
    End If 
    Vt = (tM(ri) - tM(rs)) * C 
    V = Vds - Vdi - Vt + Cs 
     
    If k = 2 Then   'valoració addicional si la informació es puntual 
                    'l'usuari no coneix l'error 
        If taiM(1) > tM(1) Then 
            V = V - Ca * (taiM(1) - tM(1)) 
        ElseIf taiM(ri) < tM(ri) Then 
            V = V - Crex * (tM(1) - taiM(1)) 
        End If 
    End If 
    Hoja5.Cells(22, 5) = V 
End If 
 
Application.ScreenUpdating = True 
End Sub 
 


