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CAPÍTOL 6 ANÀLISI DE RESULTATS  
 
El fet de no disposar de dades de telefonia mòbil ha dificultat l'obtenció de resultats per 
a comparar aquestes dades amb dades de trànsit obtingudes de manera convencional. 
 
Com s'ha presentat en el capítol anterior, els errors calculats no representen la dispersió 
que es produeix per la utilització d'un mètode i no de l'altre; sinó les variacions que 
s'estableixen entre la realitat i els diferents mètodes proposats per estimar de manera 
aproximada fluxos de vies. 
 
Cal recordar que en el capítol d’aplicació en un cas pràctic es proposa una metodologia 
a seguir tenint en compte els principals criteris per descriminar els registres que 
realment ens aporten dades de trànsit dels que són redundants. L’estudi concret de 
l’autopista AP-7 respon a la necessitat de tenir uns punts de control determinats al llarg 
de la via.  
 
Com que la simulació de les dades de telefonia mòbil no és tampoc un treball evident, 
s'han estudiat dades de trànsit i s'ha suposat el nombre de dades que es detectarien amb 
telefonia mòbil. 
 
Es presenten els errors associats als mètodes derivats de repartició de trànsit per 
diferents vies adjacents a una de principal que està sota estudi. 

 
TAULA 38  Errors associats a la distribució de fluxos 

 
 Error  Error 
Entren per P2 0,3 % Surten per P2 2,2 % 
Entren per P3 2,0 % Surten per P3 5,2 % 
Entren per P4 10,8 % Surten per P4 11,9 % 
Entren per P5 10,1 % Surten per P5 18,5 % 
Entren per P6 8,7 % Surten per P6 2 % 
Entren per P7 10,4 % Surten per P7 5 % 

 
Es pot observar que els errors utilitzats en els mètodes derivats de repartició de trànsit 
no superen en cap cas el 20%. En termes generals aquest percentatge es pot considerar 
acceptable; tot i que un estudi acurat podent realitzar un seguiment adequat de la 
història del registre es podrien assolir errors menors. 
 
Es presenten també, la matriu entrades/sortides de l’autopista AP-7 que s’ha simulat i la 
matriu que s’ha obtingut ut ilitzant la detecció de trànsit a través de la telefonia mòbil, i 
igualment, es presenta l'error associat en cada cas. 
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TAULA 39  Matriu entrada-sortida de vehicles simulada 
 

 Simulació  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport 
Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 5641 615 657 151 
N PUNT 2-3   3441 5638 7197 1731 
T PUNT 4-5     70 651 208 
R PUNT 6-7       187 519 
A PUNT 8         0 

 
Per a poder presentar la matriu d'entrades i sortides s'ha hagut de fer un seguiment de la 
història dels registres; és a dir, cada vegada que s’estudia una àrea de localització es 
valora si els registres que s’estan detectant han estat detectats anteriorment en l'àrea de 
localització anterior i així successivament per a poder determinar l'inici de la connexió. 
Així doncs per a la realització de la matriu final d'entrades i sortides caldrà fer el 
seguiment acurat de totes les connexions, no només les que repeteixen en l'àrea de 
localització que s’estigui estudiant sinó també en les possibles àrees de les que poden 
procedir.  
 
En el present anàlisi no es pot valorar l'error associat a fer correspondre diferents 
registres al mateix usuari, així en principi es tindrà en compte que la telefonia mòbil pot 
quantificar correctament aquests registres i es valorarà només l'error associat en la 
repartició dels vehicles per les diferents vies i entrades/sortides. 
 
Així la matriu entrades/sortides que s’haurà detectat amb els registres de telefonia mòbil 
serà: 
 

TAULA 40  Matriu entrada-sortida de registres obtinguda 
 

 Registres  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 5641 606 635 182 
N PUNT 2-3   3500 5647 7220 1699 
T PUNT 4-5     70 650 209 
R PUNT 6-7       100 519 
A PUNT 8         0 

  
Aquesta matriu s'ha realitzat tenint en compte que l'estudi històric dels registres es pot 
fer sense problemes. Si això no és possible, no es podran realitzar aquestes matrius de 
mobilitat que són, en molts casos, la base d'anàlisi de moltes de les polítiques 
d'infraestructures i mobilitat que es porten a terme en el nostre país. 
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A continuació es presenten els errors comesos: 
 

TAULA 41  Error associat a les diferents entrades – sortides del cas pràctic 
 

 Error  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport 
Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 % 0 % 1,5 % 3,3 % 20,5 % 
N PUNT 2-3   1,7 % 0,2 % 0,3 % 1,8 % 
T PUNT 4-5     0 % 0,2 % 0,5 % 
R PUNT 6-7       46,5 % 0 % 
A PUNT 8         0 % 

 
Es pot observar com l'error més gran es comet en la suposició dels vehicles que entren i 
surten per la mateixa àrea de localització i per tant, es pot deduir que caldrà fer l’estudi 
de canvi de cel·la per a poder obtenir valors més significatius. 
 
Per acabar aquest apartat d'anàlisi de resultats, es realitzarà l'estudi de sensibilitat de dos 
dels paràmetres que més pes tenen alhora de poder relacionar registres de mòbils amb 
vehicles. El primer d'ells és el d'ocupació mitjana de vehicles; en el present estudi s'ha 
suposat una ocupació de 2,2 ocupants per vehicle, sempre tenint en compte que les 
dades simulades són de cap de setmana d'un mes d'estiu. Si aquesta dada variés 
lleugerament i se situés en 2 (una reducció del 10 %), els valors que s'obtindrien llavors 
amb les mateixes dades simulades serien: 
 

TAULA 42  Matriu entrada-sortida de registres obtinguda 
 

 Registres  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 5128 551 577 165 
N PUNT 2-3  3182 5134 6564 1545 
T PUNT 4-5   64 591 190 
R PUNT 6-7    91 472 
A PUNT 8     0 
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I per tant, els errors que s'obtindran en aquests casos seran: 
 

TAULA 43  Error associat a les diferents entrades – sortides del cas pràctic 
 

 Error  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport 
Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 % 9,1 % 10,4 % 12,1 % 9,6 % 
N PUNT 2-3   7,5 % 8,9 % 8,8 % 10,8 % 
T PUNT 4-5    9,1 % 9,2 % 8,7 % 
R PUNT 6-7     51,4 % 9,1 % 
A PUNT 8         0 % 

 
La diferència entre els dos errors comesos no supera en la majoria dels casos el 10 %: 
 

TAULA 44  Diferència dels error obtinguts en la variació de l'ocupació mitjana 
 

 
Diferència 
d'errors  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport 
Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 % 9,1 % 9,0 % 8,8 % 11,0 % 
N PUNT 2-3   5,8 % 8,8 % 8,5 % 8,9 % 

T PUNT 4-5    9,1 % 9,1 % 8,2 % 

R PUNT 6-7     4,9 % 9,1 % 

A PUNT 8      0 % 
 
Aquest fet indica que es pot variar lleugerament l'ocupació mitjana dels vehicles sense 
alterar de manera significativa els valors de les dades de trànsit finals. 
 
Un altre paràmetre que té un paper important alhora de transformar les dades de 
registres de telefonia mòbil a vehicles és el de penetració de telefonia mòbil, aquest 
paràmetre en constant augment des dels últims temps és la clau pel bon funcionament 
de la tècnica proposada. A continuació es valorarà com en el cas de l'ocupació mitjana 
de vehicles la variació de les dades finals de trànsit si es modifiqués lleugerament 
l'índex en qüestió. 
 
El present estudi s'ha realitzat tenint en compte un índex de penetració del 96,8 %; si 
s'arribés al 100 % de la població (un augment inferior al 4%), els valors que s'obtindrien 
a través dels registres serien: 
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TAULA 45  Matriu entrada-sortida de registres obtinguda 
 

 Registres  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport 
Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 5827 626 656 188 

N PUNT 2-3  3616 5834 7459 1755 

T PUNT 4-5  0 72 671 216 

R PUNT 6-7  0 0 103 536 
A PUNT 8  0 0 0 0 

 
I per tant, els errors que s'obtindran en aquests casos seran: 
 

TAULA 46  Error associat a les diferents entrades – sortides del cas pràctic 
 

 Error  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 % 3,3 % 1,8 % 0,2 % 24,5 % 
N PUNT 2-3   5,1 % 3,5 % 3,6 % 1,4 % 
T PUNT 4-5    3,3 % 3,1 % 3,8 % 
R PUNT 6-7     44,8 % 3,3 % 
A PUNT 8         0 % 

 
Amb la diferència dels errors es pot comprovar com aquest sí és un dels paràmetres que 
s'haurà de tenir més en compte alhora de quantificar ja que com es pot observar una 
variació menor al 4 % d’aquest índex, fa variar els resultats que s’obtenen en una 
proporció considerablement superior. 
 
TAULA 47  Diferència dels error obtinguts en la variació de l'índex de penetració 

 

 
Diferència 
d'errors  S U R T 

  
La Roca C-60 

Cardedeu 
Hostalric 

Sant Celoni 
Lloret 

Aeroport Girona Sud 

  PUNT 1 PUNT 2-3 PUNT 4-5 PUNT 6-7 PUNT 8 
E PUNT 1 0 % 5,8 % 8,6 % 12,0 % 14,9 % 
N PUNT 2-3   2,5 % 5,5 % 5,2 % 9,4 % 

T PUNT 4-5    5,8 % 6,1 % 4,9 % 

R PUNT 6-7     6,6 % 5,8 % 

A PUNT 8      0 % 
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Per ajustar-se correctament a la realitat s'hauria de fer un anàlisi no tant de la quantitat 
de mòbils que hi ha per habitant sinó un estudi del percentatge de població que disposa 
de més d'un terminal mòbil i així poder ponderar correctament l'índex de penetració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


