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CAPÍTOL 4 METODOLOGIA 
 
4.1  Introducció 
 
El present estudi parteix dels registres que s’obtenen dels diferents usuaris quan es 
connecten a la xarxa de telefonia mòbil. Per a poder fer correspondre aquests registres 
amb dades de trànsit caldrà seguir una sèrie de passos per establir quins d’aquests 
registres pertanyen realment a la via que s’estudia i quins no per poder transformar 
finalment els registres que ens serveixin en dades de vehicles. 
 
Es planteja un possible escenari per a establir una metodologia vàlida extrapolable a tot 
tipus de via, i poder establir també d’aquesta manera paràmetres que ajudin a modelitzar 
millor l’àmbit en el que es pot utilitzar aquesta nova eina.  
 
El primer que cal tenir en compte un cop es tenen els registres de telefonia mòbil és 
determinar en el territori les cel·les a les que pertanyen els registres. És a dir, es 
necessita tenir un mapa de l'àmbit d'actuació fragmentat amb cel·les i àrees de 
localització, independentment dels límits físics i polítics. Cal tenir en compte que els 
límits de les cel·les no són traces ben definides sinó que es produeix un cert solapament 
entre elles per assegurar la cobertura total en totes les zones durant un possible 
desplaçament. Aquest solapament que es produeix ha estat quantificat en un 10%  
(Cáceres, 2002) però s'hauria de realitzar un estudi més acurat sobre aquest fet i establir 
amb més precisió el grau de solapament de cada cel·la i àrea de localització. Per a la 
realització del present estudi es prescindirà d'aquest fet tot i que es deixa comentada la 
peculiaritat que comporta.  
 
4.2  Criteris de discriminació de registres de telèfons mòbils 
 
Un cop es té ben definida la correspondència entre cel·les i la zona de territori a la que 
abasten, s’ha de descartar les dades corresponents a mòbils que no s’estiguin desplaçant. 
El criteri per a desestimar les dades serà comprovar l’evolució temporal dels registres. 
Per fer-ho, s'haurà de determinar els temps característics de cada possible recorregut. 
Els registres ( )rt′  que sobrepassin el màxim temps mitjà ( rT ) de recorregut 
s'identificaran com a usuaris que no es desplacen per la xarxa. 
 
                    Si          tTt rr ∆+>′                l'usuari no es desplaça (15) 
 
 
Així doncs, s’hauran de definir les velocitats característiques de cada tram per a poder, 
d’aquesta manera, assignar el temps mitjà de recorregut en cada àrea de localització i 
poder desestimar les dades que no corresponguin al tram d'estudi. 
 
Amb la gràfica que relaciona flux (vehicles/hora/carril) i velocitat (km/hora) podrem 
assignar tenint en compte el pas de vehicles pels diferents punts de control, una velocitat 
mitjana de recorregut. 
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FIGURA 8  Relació Velocitat –Flux en autopista. 

(Font: Highway Capacity Manual) 
 

En el pas pels punts de control no només es realitza un compteig del nombre de vehicles 
que hi passen sinó també en el moment temporal en què succeeix, d’aquesta manera es 
pot obtenir la velocitat instantània per a cada interval de temps i no la mitjana. Així 
s’aconsegueixen els fluxos reals en cada moment i se li pot atribuir la velocitat de 
circulació tenint en compte problemes de congestió de la via. 
 
Un cop es tenen discriminats els registres que pertanyen a usuaris que no s’estan 
desplaçant pel territori es procedeix a realitzar el que es coneix com a assignació a la 
xarxa, aquest pas consisteix en assignar correctament cada registre amb una via de 
comunicació; ja sigui autopista, carretera, via de tren o altres.  
 
Aquest pas només serà necessari en el cas en el que els registres es puguin correspondre 
a més d'una via; en el cas en el que la correspondència sigui directa, el mètode de 
detecció de trànsit a través de telefonia mòbil tindrà més validesa i acumularà menys 
error. 
 
Cal no oblidar que no només es tenen les àrees de localització en les que s'han registrat 
els mòbils sinó que també es disposa de l'instant en el que ho fan i se sap, sempre tenint 
en compte la protecció de la confidencialitat dels usuaris de telèfons mòbils la història 
de les seves connexions, podent determinar l'inici i final dels seus desplaçaments. A més 
a més, si els usuaris han fet ús en algun moment dels seus terminals, haurà quedat 
registrada la cel·la en la que s'ha intentat establir la connexió per a poder realitzar la 
trucada, o enviar/rebre  el missatge. 
 
Arribats a aquest punt s'ha de calcular la longitud de cada possible via dins de la 
mateixa àrea de localització; és a dir, s'ha de saber els quilòmetres de cada via en una 
determinada àrea de localització; aquesta longitud serà la mateixa en la situació en la 
que les vies siguin paral·leles, cas puntual que es dóna en alguns trams d'una autopista 
quan es construeix amb la intenció d'alleugerir el trànsit d'una carretera convencional.   
 
Per a realitzar més correctament l’estudi que es proposa, s’hauria de determinar la 
longitud de cada àrea de localització per les diferents vies que es conflueixen en el tram 
del que es disposen les dades. Per aquest motiu, es proposa un factor de ruta que 
facilitarà la feina alhora de quantificar aquestes longituds; així, si s’ha calculat la 
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longitud, per exemple, de la via que aparentment semblaria més fàcil de calcular, es 
podria aplicar aquest factor que incrementaria/disminuiria depenent del tipus de via. És 
a dir, per carreteres convencionals es podria arribar a tenir un factor que oscil·lés de 1,1 
o 1,6; en canvi, si en el tram hi ha la via del tren d’alta velocitat, aquest factor seria 
menor de 1.  
 

6,11,1 ≤≤ fr      en carreteres convencionals (16) 
0,1<fr     en tren d’alta velocitat (17) 

 
 
Per a poder relacionar correctament cada registre a la via es necessita conèixer l'estat de 
les vies al llarg del dia; és a dir, s'ha de saber si en algun moment s'ha produït congestió 
o algun tipus d'incident per a poder fer correspondre els registres a les vies. 
 
Sabent l'estat de la via al llarg del dia, es poden associar uns temps de recorregut en 
cada instant. Aquest pas es realitzarà estudiant els fluxos de la via i la utilització de la 
relació que s'estableix entre fluxos i velocitat. 
 
Amb les velocitats i la longitud dels trams que s’han definit anteriorment es pot associar 
un temps de permanència a cada àrea de localització i d'aquesta manera discriminar els 
registres en les diferents vies. 
 
Com a resum, i a manera d’esquema, es presenten els passos a seguir en un possible 
estudi de trànsit disposant de dades de registres de telefonia mòbil. 
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FIGURA 9  Diagrama de fluxos del tractament de dades de telefonia mòbil.   

(Font: Elaboració pròpia) 
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4.3  Transformació de dades de telefonia mòbil a dades de trànsit. 
 
Un cop es tenen els registres assignats a cada via, s’ha de passar a la transformació 
d’aquestes dades de mòbils (que podríem considerar viatges) a dades de vehicles. 
  
El primer pas és determinar el nombre d’usuaris que tot i posseir un telèfon mòbil el 
tenen apagat i per tant, no comptabilitzen en el nostre registre. Estudis fets al respecte 
han demostrat que un 20% dels conductors amb mòbil el porten apagat durant tot el 
trajecte; aquest percentatge disminueix considerablement si el que posseeix el mòbil és 
un altre ocupant del vehicle. 
 
Segons la direcció general de trànsit, en un estudi realitzat per a determinar la 
distribució de les diferents modalitats de telèfon mòbil pels usuaris de vehicles, les 
dades es reparteixen de la següent manera: 
 

TAULA 3  Percentatge de les modalitats d'ús del telèfon 
 

 

 
Igualment, la direcció general de trànsit també va tenir en compte la distribució de 
persones que el porten o no el porten en el vehicle durant el trajecte i que per tant, són 
susceptibles de posar- lo en funcionament en qualsevol moment: 
 

TAULA 4  Percentatge d'usuaris que porten el mòbil 
 

Freqüència Percentatge 
Sí que el porten 88,3 
No el porten 11,7 
Total 100 

 
Així doncs, les dades de mòbils que es tenen assignades a la via  s'hauran de ponderar 
perquè tinguin en compte aquest fet.  
 
A continuació cal considerar els individus que no disposen de telèfon mòbil. 
Utilitzarem, per aquest pas, l’índex de penetració de la telefonia mòbil en la societat. En 
l’informe anual de la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) es pot 
observar l’evolució de l’índex de penetració a Espanya. 
 

Modalitat del telèfon Percentatge 
“Mans lliures” apagat 3,0 
“Mans lliures” en funcionament 14,7 
Manual apagat 18,5 
Manual en funcionament  63,7 
No consta 0,1 
Total 100 
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FIGURA 10  Índex de penetració de la telefonia mòbil a Espanya.  

(Font: CMT) 
 

La incorporació de la telefonia mòbil a Espanya  ha anat creixent exponencialment any 
rere any fins a assolir ja el 2005 un 96,8% de la població. Aquesta dada és una mitjana 
sobre la població total i és superior a la registrada com a mitjana a la Unió Europea dels 
quinze.  
 
Aquest error d’aproximació pot arribar a ser important si tenim en compte que molts 
usuaris disposen de més d’un terminal i per tant, aquesta transformació no reflexa de 
manera veraç la realitat de molts usuaris que no disposen de telèfon mòbil.  
 
L’error de considerar més d’un mòbil per persona pot quedar més o menys pal·liat a 
l’hora d’estudiar la mobilitat dels diferents usuaris ja que no només s'ha estudiat 
físicament les zones per on circulen els usuaris sinó que s'ha tingut en compte a la 
velocitat a la que ho fan per poder assignar correctament cada usuari a la via per la qual 
transcorre realment. Aquest fet introdueix el temps com a variable a tenir en compte; 
així observant els canvis d’àrea de localització i el temps en el que es produeixen 
s'obtindran les seqüències temporals en les que es produeixen i es podrà desestimar les 
dades que es repeteixen. El problema serà més difícil de solucionar si els terminals 
mòbils pertanguts a un mateix usuari són de companyies diferents ja que aquestes 
divideixen el territori de manera dife rent i el canvi d’àrea de localització es realitzarà en 
moments diferents. Si es disposés de les dades de tots els operadors l’error es podria 
reduir però mai s’aconseguiria eliminar del tot. L’única manera amb la qual s’arribaria a 
error 0 seria disposant de les dades personals dels usuaris però la política de protecció 
de dades fa impossible poder estudiar- les revelant informació confidencial. 
 
Un estudi realitzat per la universitat de Berkeley (Yim, 2003) quantifica el nombre de 
mòbils que hi ha en un cotxe; aquest es reparteix de la següent manera: 
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FIGURA 11  Nombre de mòbils per vehicle.  

(Font: Universitat de Berkeley) 
 

En la figura es pot observar que el 56% dels cotxes disposa d'un mòbil, un 18,2% en té 
dos, un 3% en té tres, un 0,2% en té quatre o més i un 22,6% no en té cap. 

 
Un estudi d’aquest tipus realitzat en el territori que s’està analitzant serviria per a poder 
distribuir més eficaçment el nombre de mòbils per les vies i no haver d’utilitzar l’índex 
de penetració que anteriorment s’ha explicat. Amb les dades proporcionades a través de 
les senyals de les antenes de telefonia mòbil de tots els operadors que operin en una 
zona es podria fer una distribució dels mòbils seguint un gràfic d’aquest tipus i 
d'aquesta manera es tindria el nombre de mòbils que es registren en les diferents 
estacions.  
 
Com que actualment es coneixen les IMDs de les carreteres no seria complicat establir 
la relació entre vehicles i mòbils si es disposés com no, de la informació conjunta de 
tots els operadors que operen en el territori i a més es portés a terme un seguit 
d’enquestes per a poder determinar- les. 
 
I ja per acabar, cal quantificar el nombre d’ocupants per a cada vehicle. Aquest valor 
canviarà depenent de l'entorn de la via que s'estigui estudiant. Així, en un entorn urbà el 
valor serà proper a 1, en canvi en entorns més rurals aquest valor serà superior. També 
caldrà tenir en compte per determinar l'ocupació dels vehicles el dia de la setmana i 
l'estacionalitat en la que es produeixen els registres ja que seran factors que faran 
augmentar o disminuir aquest valor. 
 
Aquesta dada es podria aconseguir d’altres maneres, per exemple, en l’Informe sobre la 
setmana europea de la mobilitat 2005 que portava com a títol “Al treball, sense el meu 
cotxe” quantificava l’ocupació mitjana de vehicles en zones urbanes amb un valor de 
1,25 i afirmava que en zones rurals aquesta era una mica més elevada. S’ha de tenir en 
compte que aquesta dada de l'informe és una dada d’ocupació mitjana en dia laborable. 
 
Així doncs si estiguéssim estudiant una zona considerada com a urbana i en dia 
laborable, caldria dividir el nombre total de registres detectats pel valor 1,25 per 
aconseguir d’aquesta manera convertir finalment registres d’individus en vehicles. 
 
Aquesta metodologia seria més exacte si es disposés de la informació del territori 
fraccionat amb les àrees de localització de cada operador i les cel·les que les integren.  
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I ja per acabar la transformació de les dades de telefonia mòbil cal tenir en compte si les 
dades que es disposen pertanyen a un únic operador o són de diferents operadors (amb 
la problemàtica explicada anteriorment sobre diferents límits de les àrees de 
localització). Si només es disposa de les dades cedides per un únic caldrà tenir en 
compte la repartició del mercat de la telefonia mòbil, que segons l’informe de la CMT 
és la següent: 
 

53
50 50 48 48 48 46

25 26 26 28 28 29 29

22 23 24 24 24 24 24

0

10

20

30

40

50

60

I-04 II-04 III-04 I-05 II-05 III-05 I-06

TME Vodafone Amena
 

FIGURA 12  Evolució del mercat de la telefonia mòbil a Espanya.  
(Font: CMT) 

 
Per major precisió dels resultats, s’hauria de comptar amb les dades de tots els 
operadors disponibles. 
 
4.4  Estudi de fluxos de carretera a través de dades de telefonia mòbil. 
 
Un cop tenim ben definida la correspondència entre els registres de mòbils detectats i la 
via per la qual s'estan movent, es pot donar pas a l'estudi del trànsit pròpiament dit. Amb 
les dades de registres de mòbils s'intentarà caracteritzar les variables principals de 
trànsit com són el flux, la densitat i les matrius O-D. 
 
A l’hora de valorar els fluxos de vehicles que es mouen pel territori a través de les dades 
que proporcionen les connexions de telefonia mòbil cal estudiar diferents escenaris.  
 
Tots els escenaris que s'estudiaran sorgeixen de considerar tres característiques, la 
primera d’elles és la longitud d’estudi de la via; és a dir, la longitud del tram a la que es 
volen associar fluxos de trànsit. La segona és el tipus de via: autopista o carretera i la 
tercera, la densitat d’estacions d’aforament que es troben a la via en qüestió. 
 
És evident que el valor de la longitud d'estudi estarà condicionat pel tipus de via en la 
que s'estigui realitzant l'estudi. Si es defineix la longitud d'estudi com la distància entre 
dues entrades/sortides consecutives aquesta serà menor en vies convencionals com 
carreteres nacionals i comarcals que no en autopistes o autovies que el seu accés queda 
restringit per un nombre determinat de punts. 
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La primera distinció que es farà doncs, serà si la longitud d’eix de via que estudiem 
traspassa una àrea de localització o si, pel contrari, aquesta longitud (que posteriorment 
es quantificarà) queda dins de l’àrea de localització. Aquesta distinció és necessària 
degut a que els aparells mòbils engegats però sense estar operatius no es detecten en el 
seu pas per cel·les, només es detecten en el canvi d’àrea de localització. Serà en aquests 
punts, els qua ls caldrà tenir molt ben identificats, en els que podrem realitzar anàlisis de 
fluxos tant de la via d’estudi com de les vies adjacents. 
 
La longitud d’eix de la via que s'estudiarà correspon al tram de via en la que es poden 
produir canvis de fluxos; és a dir, trams en els que es produeixi alguna intersecció amb 
alguna altra via.  
 

Àrea de localització 1 Àrea de localització 2 Àrea de localització 3

 
FIGURA 13  Esquema dels casos que ens podem trobar en l'estudi d'una via.  

(Font: Elaboració pròpia) 
 

En la figura anterior està representada la divisió a la que s'està fent referència. En colors 
es marca les longituds d’estudi amb les que se separarien la via per poder realitzar un 
estudi acurat de les variacions de fluxos d’aquesta. Igualment, s'han representat els 
límits de les àrees de localització que es troben al llarg de la via. El cas ideal per l’estudi 
a través de telefonia mòbil seria la identificació perfecte entre longituds d’estudi i 
longitud de cobertura d’una determinada àrea de localització (cas de l'àrea de 
localització 1 i 3). 
 
Està clar que si la longitud d’estudi queda dins de l’àrea de localització, la detecció del 
trànsit es fa més difícil i s’haurà d’estudiar conjuntament amb alguna altra intersecció 
que es produeixi aigües avall de l’estudi i que es trobi dins la mateixa àrea de 
localització (cas de l'àrea de localització 2). Per a poder realitzar aquest estudi, 
s'utilitzaran dades que s'hagin obtingut d'altres mètodes, com són els aforaments 
automàtics o les enquestes. 
 
Així doncs, si s'ha  d’estudiar la funcionalitat del nou mètode per a la deducció de fluxos 
de vehicles, s'haurà de comprovar en primer lloc si en la longitud d’estudi hi trobem 
algun canvi d’àrea de localització. 
 
Un cop feta aquesta primera divisió, se separaran els escenaris entre les possibles vies: 
els que corresponen a l’autopista i els que corresponen a la carretera convencional. 
 
Aquesta separació permetrà apropar-se més a la realitat i discernir amb més propietat els 
casos que es poden trobar. 
 
La diferència més important a l’hora de valorar si s'està en una autopista o en una 
carretera convencional, és principalment el nombre d’entrades i sortides que es troben al 
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llarg de la via en qüestió; així doncs, la incorporació o pèrdua de vehicles quedarà 
restringida per uns pocs punts concrets en el cas d’autopista i per molts punts repartits 
heterogèniament en el cas de carretera convencional. 
 
Si es combinen les dues divisions anteriors, es poden trobar els següents casos: el cas 
d’una longitud d’estudi que sobrepassa el límit de l’àrea de localització i estigui en una 
autopista, el cas d’una longitud d’estudi que sobrepassa el límit de l’àrea de localització 
i estigui en una carretera convencional, el cas d’una longitud d’estudi que queda 
superada per una àrea de localització en una autopista i el cas d’una longitud d’estudi 
superada per una àrea de localització en una carretera convencional. 
 
La tercera característica citada alhora de formular els possibles escenaris d’estudi és la 
presència d’una alta o baixa densitat d’aforaments automàtics. Hi haurà casos en els que 
l’alta densitat d’aforaments serà una característica inherent a la via i d’altres en què 
l’alta densitat serà deguda a la presència de les estacions d’aforament oficials, en 
aquests últims casos, es proposa la supressió de part de les estacions i la actuació 
conjunta de la metodologia de la telefonia mòbil i dels aforaments automàtics. 
 
Es definirà la densitat d’aforaments automàtics aδ  com la relació entre el nombre 

d’aparells de detecció i la longitud de via. Així, 
v

a l
a

=δ .  Per considerar alta densitat 

d'aforaments automàtics s'haurà de distingir entre zones urbanes i rurals en les que les 
interseccions amb altres vies és considerablement diferent sent molt més elevat en 
l'àmbit urbà que no en el rural. Així en zones properes a les ciutats es proposa com a 
alta densitat valors superior a 0,5 aparells/km. En canvi, en zones més rurals aquest 
valor disminuirà fins a 0,1 aparells/km. Amb valors superiors a aquests límits es pot 
considerar una via amb alta densitat d'aforaments automàtics. Els motius d'aquesta 
disposició seran explicats més endavant. 
 
Es pot observar en la següent figura com l’error disminueix de manera exponencial en 
augmentar la densitat d’aforaments : 
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FIGURA 14  Evolució de l'error en la localització depenent de la densitat 

d'aforaments.  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
No s'ha de perdre de vista en cap moment que l'alta densitat d'aforaments en àmbits 
urbans no respon a criteris de planejament territorial, ja que en molts casos, l'ús de les 
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dades de fluxos en determinades vies d'una ciutat no podrà ser utilitzat per a definir 
variables relacionades amb la mobilitat. 

 
Per a l’estudi dels fluxos s'utilitzarà la següent fórmula que incorpora uns pesos per a 
cada metodologia de detecció del trànsit; d’aquesta manera es podrà valorar de manera 
qualitativa la idoneïtat d’un o altre procediment. 
 

)·()·( 1111 nn
a

n
a

nn
m

n
m

n
T qqqqq →−−→−− ∆++∆+= βα       amb αβ −= 1  (18) 

 
en la que : 
 

1−n
mq  Flux a l'inici del tram d'estudi 

nn
mq →−∆ 1  Variació de flux en el tram d'estudi Variables mesurades a través dels 

registres de telefonia mòbil 
n
mq  Flux al final del tram d'estudi 

1−n
aq  Flux a l'inici del tram d'estudi 

nn
aq →−∆ 1  Variació de flux en el tram d'estudi Variables mesurades a través dels 

aforaments automàtics 
n
aq  Flux al final del tram d'estudi 

 n
Tq  Flux total al final del tram d'estudi 

 
Aquesta fórmula tant pot determinar el flux final de la longitud d’estudi com el flux 
d’alguna de les vies que deriven de la que s'està estudiant. En aquest segon supòsit, el 
valor de n

Tq  serà conegut i s’obtindrà igualment ponderant els valors dels dos fluxos; 
d’aquesta manera: 
 

n
m

n
a

n
T qqq )·1(· αα −+=          [ ]1,0∈α  (19) 

 
Es consideren dos casos d'estudi: un cop es té la longitud en la que es vol establir el 
balanç de flux de vehicles caracteritzada; és a dir, se sap exactament la relació que 
s’estableix entre aquesta longitud d’estudi i els límits de l’àrea de localització, s'estudia 
el tipus de via en la que es troba: si és autopista o carretera convencional. 
 



Metodologia   

   

Baixa densitat 
aforaments automàtics

Alta densitat 
aforaments automàtics

Baixa densitat 
aforaments automàtics

Alta densitat 
aforaments automàtics

Alta densitat 
aforaments automàtics

Baixa densitat 
aforaments automàtics

Baixa densitat 
aforaments automàtics

Alta densitat 
aforaments automàtics

d) Carretera

b) Carretera

c) Autopista

a) Autopista

Inferior als 
límits de LA

Superior als 
límits de LA

Longitud 
d'estudi

 
FIGURA 15  Classificació dels possibles casos de fluxos en una via. 

(Font: Elaboració pròpia) 
 
4.4.1  Longitud d’estudi superior a un dels límits de l’àrea de localització 
 

a) En autopista 
 
Alta densitat d’aforaments automàtics 
 
En aquest cas, s’ha de tenir en compte que els aforaments poden ser, en el cas 
d’autopistes de peatge, les mateixes zones de peatge ja que tenen registrats tots els 
passos de vehicles d’entrada i sortida. En aquests casos, doncs, el pes de la metodologia 
proposada de telefonia mòbil serà molt petit no perquè no sigui vàlida sinó per ser 
innecessària la seva aplicació. Així, la fórmula de flux quedarà simplificada atribuint al 
flux total el mateix valor que el detectat pels aforament s; és a dir, prenent ß = 1 i α  = 0. 

 
Una possible aplicació de la metodologia de telefonia mòbil en aquest cas seria en un 
escenari en el que s’hagi de realitzar l’assignació a la xarxa per la presència d’una via 
paral·lela a l’autopista que s’estigui estudiant i no es disposin de les dades dels 
aforaments; en aquest cas, els registres totals que es tinguin associats a una àrea de 
localització es podran disgregar entre les diferents vies amb la senzilla operació de 
descartar els associats a través dels registres de mòbils. En aquesta aplicació, però, no 
s’estaria utilitzant la nova metodologia per a càlculs de fluxos de la mateixa via sinó per 
una via propera a aquesta. La formulació en aquests casos s’explicarà al final d’aquest 
apartat. 
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Baixa densitat d’aforaments automàtics 
 
En aquest cas, el mètode de telefonia mòbil serà molt adequat. En tenir el tram d’estudi 
totalment identificat i caracteritzat a través de la telefonia mòbil, resulta innecessari la 
utilització d’altres sistemes de control de trànsit. 
 
Aquesta vegada, la fórmula del flux pot quedar simplificada com abans (amb un únic 
terme) però en aquest cas el que desapareix és el relatiu a flux calculat a través dels 
aforaments tradicionals, és a dir a = 1 i β =0. 
 
S’ha de tenir en compte, que les autovies, en tenir controlats els accessos als usuaris i en 
estar aquests repartits uniformement pel territori, són l’exemple més habitual d’escenari 
on es podrà utilitzar aquesta metodologia. 

 
b) En carretera 

 
Abans de dividir els casos tenint en compte les densitats d’aforaments automàtics, cal 
precisar que aquest escenari és poc freqüent ja que les carreteres acostumen a tenir 
múltiples entrades i sortides repartides de forma clarament desordenada i sense cap tipus 
de regularitat, per tant, es fa difícil pensar que es pugui trobar algun tram d’una 
carretera en el que la longitud d’una àrea de localització sigui més petita que una 
longitud d’estudi que ja de per sí tendirà a ser petita. 

 
Alta densitat d’aforaments automàtics 

  
El fet de tenir alta densitat d’aforaments automàtics en una carretera no es deu a una 
situació involuntària, sinó que l’administració els ha disposat al llarg de la via per a 
poder controlar el trànsit que hi circula; així doncs, casos com aquests no requereixen 
l’estudi de fluxos a través de telefonia mòbil. I la fórmula de fluxos quedaria 
simplificada com en l’apartat d’autopista amb alta densitat d’aforaments en la que ß = 1 
i α  = 0. 

 
Si es plantegés la retirada de part dels dispositius, seria una bona alternativa l’ús de la 
telefonia mòbil. La telefonia mòbil ajuntaria fluxos de diferents interseccions que pel 
càlcul de matrius origen - destí no es veuria condicionat però sí per l’estudi d’intensitats 
de les vies, evidentment. Per les intensitats de les vies adjacents seria de molta utilitat 
conservar els dispositius que detecten el flux per aquestes vies “secundàries” que la 
telefonia mòbil no sap diferenciar. En la part final d’aquest capítol s’estudiarà la 
formulació per caracteritzar aquest tipus de situacions. 

 
Baixa densitat d’aforaments automàtics 

  
Aquesta seria la situació més habitual que ens trobaríem en la majoria del territori; cal 
tenir en compte que perquè es donés aquest cas s'hauria de situar prop de les 
acumulacions urbanes ja que les àrees de localització acostumen a ser més petites a prop 
dels nuclis de població grans degut a que la demanda per a la connexió és més elevada, i 
com que les entrades i sortides de les carreteres són nombroses, només coincidirà 
longituds d’estudi i àrees de localització en aquests casos. 
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Així doncs en aquests casos, el mètode amb les dades de la telefonia mòbil seria l’òptim 
a utilitzar. Només caldrien alguns punts de verificació amb aforaments tradicionals per 
fer vàlid el mètode. La fórmula del flux del trànsit serà la resultant de a = 1 i ß=0. 
 
4.4.2  Longitud d’estudi inferior a un dels límits de l’àrea de localització 
 
La longitud d’estudi queda inclosa dins una àrea de localització, fet que es produeix en 
un percentatge més elevat en carreteres convencionals que en autopistes, el mètode de 
detecció de trànsit perd pes enfront al dels aforaments clàssics. 
 
Aquesta situació es correspon en l’esquema introductori en el tram de més d’un color 
però dins la mateixa àrea de localització. En general, en aquests casos no es podrà 
utilitzar la metodologia de la telefonia mòbil però anem a estudiar els mateixos casos 
que en l’apartat anterior.  

 
a) En autopista 

 
Com ja s’ha dit, les entrades i sortides de l’autopista estan delimitades per tant els 
fluxos de vehicles estan més controlats.  

 
En aquest tipus de vies, es podrà recórrer a l’estudi de les connexions que es realitzin 
entre les diferents cel·les; tot i que aquests registres només correspondran als mòbils que 
a més d’estar engegats estiguin en funcionament, és a dir, realitzant alguna trucada o 
enviant/rebent sms. Amb una mostra prou significativa d'aquests registres es podrà 
extrapolar les dades i aconseguir una aproximació del flux que circula en punts 
intermedis de la longitud d’estudi. 

 
Alta densitat d’aforaments automàtics 
 
En aquest cas, com en l’apartat anterior, si l’autopista posseeix una alta densitat 
d’aforaments automàtics, el mètode de la telefonia mòbil no aporta dades rellevants i 
per tant, no resulta un procediment vàlid per a la quantificació de fluxos i d’intensitats. 

 
Així doncs, la fórmula del flux torna a ser la corresponent a ß = 1 i α =0. 

 
Baixa densitat d’aforaments automàtics 
 
Si s’ha de detectar el flux de trànsit a través dels aparells que es connecten a la xarxa de 
telefonia mòbil caldrà realitzar estudis de fluxos de manera conjunta; és a dir, estudiar 
més d’una entrada i sortida a la vegada i estimar de manera probabilística el percentatge 
de vehicles de cada possible entrada o sortida. La presència d’aforaments situats de 
manera estratègica seria un complement ideal per a poder fer una estimació acurada dels 
vehicles que circulen per la via. 

 
El fet d'estudiar fluxos de manera conjunta no té perquè ser una deficiència ja que hi 
haurà accessos que es podran agrupar de manera que representin un mateix origen o 
destí.  

 
En aquests casos, s’han d’estudiar els pesos de cada mètode de detecció per a obtenir 
valors representatius del trànsit de la via.  



                                                        Estudi del trànsit a través de dades de telefonia mòbil 
 

   55 

 
)·()·( 1111 nn

a
n
a

nn
m

n
m

n
T qqqqq →−−→−− ∆++∆+= βα  amb a  i ß determinar (20) 

 
El superíndex n en aquest cas representa el final de l’àrea de localització i per tant, en el 
tram nn →−1  hi ha més d’una via d’accés. La metodologia proposada per a l’obtenció 
dels pesos s’exposarà més endavant. 

  
b) En carretera 

 
Alta densitat d’aforaments automàtics 
 
Igual que en l’apartat anterior, si una carretera disposa d’una densitat alta d’aforaments 
automàtics és perquè hi ha interès en controlar els fluxos de trànsit per algun motiu en 
especial i per tant, representa una inversió alta per part de les administracions. Amb la 
utilització d'aquests dispositius instal·lats és innecessari la utilització de la telefonia 
mòbil perquè els resultats que aportarien serien menys rigorosos que els obtinguts de la 
manera habitual. Així doncs la fórmula del flux es simplifica amb ß = 1 iα =0. 
   
La retirada parcial d’aquests dispositius i l’aplicació de la metodologia de telefonia 
mòbil podrien aportar les mateixes dades reduint el cost per aconseguir- les. La 
formulació en aquests casos, es plantejarà al final d’aquest capítol. 
 
 Baixa densitat d’aforaments automàtics 
 
Aquesta és la situació que més es donarà a l’hora d’analitzar el flux de trànsit per les 
diferents vies del territori.  

 
La utilització immediata de la tecnologia mòbil no és aplicable en aquests casos. Un 
estudi acurat de fluxos conjunts amb més d’una possible entrada/sortida proporcionaria 
resultats vàlids per a quantificació del trànsit.  
 
Com ja s'ha comentat, no només és vàlid el càlcul directe de registres per les diferents 
àrees de localització sinó que aquests poden proporcionar una tendència extrapolable al 
llarg d'una via. Per assolir aquesta tendència es necessita quantificar la mostra mínima 
de registres que facilitaran  aquest comportament esperat. 
 
Utilitzant una formulació molt senzilla, es pot quantificar el nombre de vehicles que es 
necessita de mostra per obtenir un error acotat. 
 
Per a poder estimar la mostra mínima necessària s'utilitzarà la funció estadística 
adequada per quan no es coneixen la variança de la mostra, que és el nostre cas. 
 
Així doncs, la fórmula de mida mostral serà: 
 

)1·(·)·1(
)1·(··

2
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2

2
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PPZeN
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n
r −+−

−
=

α

α  (21) 
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en la que N representa la població, 2
2/αZ el nivell de confiança demanat, P la proporció 

d'una categoria de la variable (seria com la probabilitat que compleix la variable a 
estudi) i re  és l'error màxim que estem disposats a cometre. 
 
L'objectiu que es pretén amb la utilització d'aquesta fórmula és la de demostrar que amb 
pocs registres de mòbils es poden arribar a obtenir valors finals de dades de trànsit que 
aporten un alt grau de confiança per a la seva utilització final. 
 
4.4.3  Estudi dels pesos de la fórmula de flux  
 

Coneixent el flux inicial i la variació que en el tram d’estudi es produeix 
 
En definir els possibles escenaris per a l’estudi dels casos que es poden trobar s’ha 
considerat que els casos de longitud d’estudi superior a algun dels límits de l’àrea de 
localització i amb baixa densitat d’aforaments automàtics, ja sigui en autopista o en 
carretera, tenen la problemàtica d’haver d’assignar pesos a la fórmula de flux. A 
continuació es proposa una metodologia per a resoldre aquesta indeterminació.  
 
Es tractarà primerament el cas d’haver d’obtenir el flux final de la longitud d’estudi 
disposant no només de les dades en l’inici sinó també d'alguna de les variacions que es 
produeixen en aquest tram, entrades i sortides que estan controlades ja sigui per 
aforaments automàtics o pel canvi de cel·la o àrea de localització. 
 
Primer de tot, s’ha de comprovar la relació entre els dos fluxos que tenim en el punt 
d’entrada a la longitud d’estudi; és a dir, la relació que mantenen el flux obtingut amb 
aforaments automàtics )( 1−n

aq  i l’obtingut amb dades de telefonia mòbil )( 1−n
mq .  

 
Aquesta discriminació es realitza considerant que el flux obtingut mitjançant aforaments 
automàtics és més precís que el de telefonia mòbil. I per tant, s’estudiarà la diferència 
que s’estableix entre ambdós fluxos (CENIT, 2006). 
 
Si la diferència entre 11 −− − n

m
n
a qq  representa menys d’un 20% del flux que s’obté dels 

aforaments automàtics, considerarem que els dos procediments proporcionen les dades 

amb la mateixa precisió; i per tant, podrem concloure que 2
1=α  i la fórmula del flux 

serà: 
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Si 11 −− − n

m
n
a qq  representa entre un 20% i un 80% del flux que s’obté dels aforaments 

automàtics, s'haurà de ponderar el valor d’α  seguint el següent criteri: 
 
Es considerarà la relació entre els fluxos en l’entrada de la longitud d’estudi 

1

11
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q
qq

r  i en els trams intermedis dels que disposem nn
a

nn
m
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q
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∆
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= 1
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2  i 

valorarem α  com la relació creixent que s’estableix considerant:  
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ϕ

ϕ

α
e

e
+

=
1

 en la que 21 rr +=ϕ  (23) 

 
Així la fórmula final del flux quedarà definida: 
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n
T qqqqq →−−→−− ∆+−+∆+= αα  (24) 

 
Si la diferència 11 −− − n

m
n
a qq  representa més d’un 80% del flux que s’obté dels aforaments 

automàtics, es considerarà que la metodologia de la telefonia mòbil no aporta dades 
suficients per a l’estudi de vehicles circulant per una via i s'acabarà descartant-la; per 
tant, la fórmula del flux quedarà: 
 

nn
a

n
a

n
T qqq →−− ∆+= 11  (25) 

 
Aquesta operativa s’ha realitzat per l’estudi de carreteres i autopistes en les quals la 
longitud d’estudi és inferior a algun dels límits de l’àrea de localització i amb baixa 
densitat d’aforaments automàtics; però cal tenir en compte, que un cop comprovada la 
validesa del mètode, es podrà aplicar a tot el territori ja que l’alta densitat d’aforaments 
automàtics normalment es deu a la planificació per part de l’administració per a regular 
el trànsit a algunes vies en concret. I per tant, la reducció dels dispositius representaria 
una disminució important del cost de planificació d’infraestructures del transport. 
 

 Coneixent el flux inicial i final 
 
En aquest cas es coneixen el flux inicial i final, i per tant, el que es necessita obtenir són 
les variacions que hi ha hagut al llarg del tram d’estudi. D’aquesta manera, es podria 
obtenir fluxos de vehicles de vies considerades secundàries pel fet d’enllaçar-se amb la 
via que s'està estudiant. 
 
Igualment s'haurà de valorar la diferència entre el flux calculat a través d’aforaments 
automàtics i el que s'obté de dades de telefonia mòbil. I es podrà diferenciar els casos de 
la mateixa manera que ho hem fet en el cas anterior: 
 
Si la diferència entre 11 −− − n

m
n
a qq  representa menys d’un 20% del flux que s’obté dels 

aforaments automàtics, es considerarà que els dos procediments proporcionen les dades 
amb la mateixa precisió; i per tant, podrem concloure que 2

1=α  i la fórmula del flux 

serà: 
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Si 11 −− − n

m
n
a qq  representa entre un 20% i un 80% del flux que s’obté dels aforaments 

automàtics, s'haurà de ponderar el valor d’α  seguint el següent criteri: 
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Es considerarà la relació entre els fluxos en l’entrada de la longitud d’estudi 
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r  i la relació en la sortida n
a

n
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r
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=2 , valorarem α  com la relació 

creixent que s’estableix considerant:  
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 en la que 21 rr +=ϕ  (27) 

 
Així la fórmula final del flux quedarà definida: 
 

))·(1()·( 111 −−→− −−+−=∆ n
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nn qqqqq αα  (28) 
 
Si la diferència 11 −− − n

m
n
a qq  representa més d’un 80% del flux que s’obté dels aforaments 

automàtics, es considerarà que la metodologia de la telefonia mòbil no aporta dades 
suficients per a l’estudi de vehicles circulant per una via i s’acabarà descartant; per tant, 
la fórmula del flux quedarà: 
 

11 −→− −=∆ n
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n
T

nn
a qqq  (29) 

 
D’aquesta manera s'acaba de proposar una metodologia per a poder estimar les dades de 
fluxos ja siguin de la mateixa via com d’alguna via secundària. 
 
A continuació es presenta una figura amb l'evolució del paràmetre a que depèn de la 
relació entre fluxos f  obtinguts mitjançant aforaments automàtics i els obtinguts amb el 
mètode dels mòbils: 
 

 
FIGURA 16  Evolució de l'error del paràmetre a en funció de la diferència de 

fluxos f .  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Es pot observar com el paràmetre a  (pes que se li atribueix al mètode dels aforaments 
automàtics en la fórmula d'obtenció de fluxos ) pot variar entre 0,5 i 1. El primer valor 
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coincideix amb el valor que se li ha donat quan la variació entre els dos mètodes és 
inferior al 20%, moment en el que els dos mètodes aporten resultats vàlids. Aquest valor 
va augmentant traient pes a la tecnologia de telefonia mòbil a mesura que es van 
distanciant els valors de flux obtinguts pels dos procediments analitzats. De fet, quan la 
variació entre els fluxos supera el 80 % es desestima el mètode de la telefonia mòbil i 
per tant, a pren el valor d'1 directament. 
 
Per a la calibració del paràmetre a  es proposa utilitzar el mètode de la màxima 
versemblança. Se suposa que en el cas intermedi, quan les variacions entre fluxos són 
superiors al 20% però inferiors al 80%, el paràmetre a segueix una distribució Gamma. 
Aquesta hipòtesi és la més lògica ja que sembla evident que la variació de fluxos entre 
un i altre mètode serà més o menys constant permetent una dispersió en casos puntuals 
per exemple, en els que les dades de telefonia mòbil no es puguin aconseguir (trams de 
carretera en els que les antenes de telefonia mòbil no donen cobertura).  
 
Un cop definida la distribució densitat (30) que segueix el paràmetre a , els passos a 
seguir per la calibració seran els següents: 
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          0, >βα  (30) 

 
Així, s'haurà de buscar el màxim de la funció de versemblança (31): 
 

)()·....·()·()( 21 nXXX xfxfxfL =λ  (31) 
 
Es tracta doncs de trobar el valor que maximitza )(λL  i que es definirà com 

),....,,( 21 nxxxg=λ
)

. D'aquesta manera s'obtindria la calibració del paràmetre a i 
s'asseguraria el bon funcionament del paràmetre. 
 
Ja per acabar destacar el fet que una millora de la tecnologia de telefonia mòbil com pot 
arribar a ser la penetració total de la generació 3G amb cel·les molt més petites i per 
tant, amb un resultat d’identificació molt més precís ajudarien a la implementació 
d’aquesta tècnica en l’estudi del trànsit i en possibles aplicacions necessàries en 
l’enginyeria del transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


