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Un dels objectius principals de l’enginyeria del trànsit és planejar les infraestructures d’un manera 
eficient. Disposar de dades de trànsit en temps real és l’eina bàsica per aconseguir aquest objectiu. Els 
mètodes actuals per a obtenir dades de trànsit presenten diversos inconvenients com són l’elevat cost dels 
aparells, la necessitat de realitzat manteniment dels equips i la impossibilitat d’obtenir les dades en temps 
real ja que molts cops les dades s’han de completar amb enquestes. És per aquest motiu que és important 
intentar trobar altres mètodes per a mesurar dades de trànsit.          
 
Actualment, la tecnologia mòbil està molt estesa en tota la societat. La xarxa dominant és la GSM que es 
caracteritza per fragmentar el territori en cel·les de diferents dimensions depenent no només de la 
demanda a la que ha de servir sinó també a la geografia a la que ha de donar cobertura. Aquestes cel·les 
s’agrupen en àrees de localització que conformen una unitat d’actuació. Els operadors de telefonia mòbil 
han de saber en tot moment la posició dels seus abonats per poder-los oferir qualssevol dels serveis que 
poden tenir contractats. És lògic pensar en la possibilitat d’utilitzar aquesta informació de localització que 
aporta la telefonia mòbil per a descriure fluxos de trànsit o matrius origen-destí, així com altres 
característiques de mobilitat.    
 
El procediment és relativament senzill. El primer pas és conèixer perfectament l’entorn del que es volen 
obtenir les dades ja que d’aquesta manera es podran fer correspondre cada registre amb els seus punt  de 
procedència. Aquests poden ser des d’una carretera convencional, una autopista i fins i tot d’un altre mitjà 
de transport com el tren. És en aquest pas en el que es descartaran els registres de dades que no 
corresponen a cap usuari que s’estigui movent per la xarxa. Molts estudis van encaminats a avaluar aquest 
primer pas.      
 
Un cop es tenen determinats els registres que interessa estudiar, es passa a la seva transformació a 
vehicles, ja que no s’ha de perdre en cap moment que la intenció del present estudi és obtenir dades de 
trànsit. Per a assolir aquest objectiu caldrà quantificar l’ocupació mitjana dels vehicles i s’hauran de tenir 
en compte estadístiques que s’han realitzat per a determinar l’ús dels aparells mòbils en els 
desplaçaments. Igualment, es tindrà en compte si els registres que s’estan estudiant procedeixen d’un únic 
operador o de tots els que operen en la zona.      
 
I per últim, es passa a l’estudi del trànsit pròpiament dit en el que s’associen fluxos de circulació a 
diferents trams de via. Primer de tot, es defineix la longitud d’estudi (entre dues entrades/sortides 
consecutives) i la seva relació amb la longitud de l’àrea de localització en la que s’està realitzant l’anàlisi. 
Aquesta relació és important ja que en la xarxa GSM (actual xarxa de telefonia mòbil) es detecta el pas de 
canvi d’àrea de localització de tots els aparells que estiguin engegats, en canvi el pas per les diferents 
cel·les amb les que es divideix l’àrea de localització només queda registrat si l’abonat realitza alguna 
operació amb el seu terminal mòbil.      
 
En el present estudi s’ha demostrat la validesa d’aquest mètode per a la quantificació de fluxos de les 
vies, sobre tot si aquestes vies compleixen unes característiques determinades com poden ser la presència 
de pocs punts d’entrada i sortida de vehicles que modifiquen el flux general de la via i la presència de 
pocs dispositius per a l’estudi del trànsit. Si el que es pretén és fer un estudi de zones considerades com a 
origen o destí, el mètode proposat aconsegueix resultats molt favorables.       
 
L’èxit final d’aquest nou mètode recau no només en els operadors del trànsit sinó també en els de 
telefonia mòbil que es mostren reticents a implicar-se en projectes que no siguin promoguts directament 
per ells.  
 
La introducció de noves generacions de telefonia mòbil permetrà un estudi més acurat de la localització 
dels registres ja que les dimensions de les àrees de localització disminuiran i conseqüentment les de les 
cel·les per donar cobertura a tots els serveis que oferiran aquests nous estàndards de telefonia.  
 
 


