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CAPÍTOL 7  CONCLUSIONS 
 
Al llarg del present estudi s'ha explicat la importància de l'obtenció de dades de 
mobilitat en temps real i igualment s'ha parlat de la gran acceptació que ha tingut la 
telefonia mòbil en la societat. 
 
En aquest estudi doncs, es proposa una metodologia per al tractament de les dades de 
registres de telefonia mòbil com a dades de mobilitat de vehicles que es van desplaçant 
pel territori. Si s’estudien les dades en un punt concret de la via parlem de fluxos de 
vehicles que es desplacen pel territori, si aquestes dades es poden classificar tenint en 
compte l’origen i el final de tots els registres es podran formular les matrius Origen – 
Destí. Seran els estudis de llarg recorregut els que permetran l’observació d’aquestes 
matrius ja que per a desplaçaments curts el mètode proposat en aquest estudi obté 
resultats menys fiables. 
 
Després d'estudiar diverses situacions en les que es podria aplicar aquesta nova  
metodologia, una de les conclusions a la que es pot arribar és que el cas en el que millor 
es podria adaptar la tecnologia mòbil per a aconseguir dades de caracterització del 
trànsit és el de vies de comunicació situades en zones densament poc poblades, en les 
que les vies a estudiar tinguin les entrades/sortides perfectament limitades per a poder 
associar correctament els guanys i pèrdues de vehicles en el punt que correspon. 
 
En la caracterització de les vies s’ha posat especial èmfasi en la propietat de tenir una 
alta o baixa densitat d’aforaments automàtics tradicionals i s’ha explicat que depenent 
d’aquest fet tindrà més o menys validesa el mètode que es proposa al llarg de l’estudi. 
L’èxit en la introducció del nou mètode permetria la retirada de part dels dispositius que 
actualment estan distribuïts al llarg de les vies i la divisió que s’ha fet dels tipus de vies 
no contemplaria aquesta característica. 
 
Per a facilitar la introducció de la nova metodologia es pot unificar el procediment 
habitual d'aforaments i el que es proposa, amb el treball conjunt d'ambdues tecnologies 
es podria donar cobertura vàlida a una major extensió de territori arribant a vies menys 
prioritàries que recorren zones menys poblades. 
 
Cal remarcar, però, que l'objectiu de l'enginyeria del trànsit no és tant el control exacte i 
precís de totes les vies del país sinó tenir caracteritzades les vies més utilitzades; així 
doncs si el que es persegueix és tenir referenciades les vies com s'ha fet fins ara a través 
dels aforaments tradicionals, el mètode proposat proporciona valors igualment 
acceptables en tot el territori però amb unes despeses d'instal·lació i manteniment 
substancialment inferiors. 
 
De fet, els costos als que s'ha de fer front en la introducció de la tecnologia mòbil són 
els referents a la creació d'un programari en el que quedi registrat la informació del 
primer moment en el que ha sol·licitat connexió a la xarxa, els diferents canvis d'àrea de 
localització que ha anat realitzant l'aparell mòbil i els temps en el que s'han produït tots 
aquests canvis. 
 
La informació emmagatzemada pel programari haurà de ser en tot cas, encriptada 
perquè no es pugui reconèixer en cap moment la identitat real de l'usuari i preservar així 
la confidencialitat de les dades de les persones. 
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La mostra mínima quantificada en el present anàlisi indica que els registres mínims que 
es necessiten observar per a poder obtenir valors que reflecteixin l'estat real del trànsit 
són perfectament assumibles en vies en les quals la intensitat de circulació  és elevada. 
En vies en les quals la intensitat sigui baixa els errors que es cometran de l'extrapolació 
de dades seran més elevats. 
 
La validesa del mètode d'estudi del trànsit a través de dades de telefonia mòbil ha 
quedat demostrada però es podrà realment estendre en la geografia mundial i posar-se 
en funcionament si els diferents operadors que treballen en el territori afavoreixen la 
seva difusió. 
 
La poca predisposició de part de les companyies de telefonia mòbil a involucrar-se en 
projectes no impulsats per ells mateixos dificulta el seu desplegament. Potser la por de 
la societat a creure en la relació directa que s'estableix entre la presència d'antenes de 
telefonia mòbil i certes malalties greus provoca més reticències alhora de facilitar les 
dades ja que implica el coneixement exacte de la situació de les antenes i la densitat que 
existeix en el territori. 
 
Només com a observació final dir que els operadors de telefonia mòbil pel seu correcte 
funcionament en un territori han de realitzar estudis per a preveure de la manera més 
aproximada possible el nombre de connexions que sol·licitaran el seu servei i poder- los 
donar d'aquesta manera les funcions que els usuaris tenen contractades. Moltes vegades 
per unir punts del territori a través de zones poc poblades i poder estimar la possible 
demanda d'aquestes zones han hagut de refiar-se de dades de trànsit. És lògic pensar 
doncs, que la col·laboració d'ambdues parts és necessària. 
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CAPÍTOL 8 LÍNIES FUTURES 
 
La implantació total de la tercera generació de mòbils millorarà la precisió en la 
localització dels diferents terminals i per tant, es podran obtenir fluxos, densitats i 
matrius origen-destí de manera més ajustades a la realitat i amb errors inferiors al que 
s'obtenen en l'actualitat. 
 
El plantejament més acurat de mètodes per associar registres de telefonia mòbil amb 
vehicles en trams en els que conflueixen més d'una via de comunicació ajudarà a la 
correcta distribució de trànsit pels diferents corredors. Per exemple, el treball conjunt 
del servei de Renfe que té controlat en tot moment el punt en el que es troben els seus 
trens podria facilitar la separació dels diferents usuaris. 
 
S'ha de treballar clarament perquè el pas per cel·les quedi registrat igualment; d'aquesta 
manera s’asseguraria una immillorable cobertura d'aquest mètode. Aquest punt té sentit 
sobre tot amb la tecnologia GSM ja que en els nous estàndards aquest fet queda relegat 
en segon terme ja que les àrees de localització es veuran reduïdes i per tant, no serà tan 
important detectar el pas per cel·les. Els experts, però, preveien una ràpida penetració de 
les noves tecnologies que en la realitat no ha acabat de produir-se. 
 
La participació dels diferents agents per a aconseguir aquest objectiu farà possible que 
l'estudi del trànsit a través de dades de telefonia mòbil sigui una realitat a l'abast de la 
societat. Actualment els operadors són reticents a facilitar dades que ajudarien al 
correcte estudi i permetria aclarir quins són els límits reals d’aquesta nova eina. 
Igualment, l'estudi actual del trànsit està lluny de contemplar la possibilitat real 
d'obtenir dades pel procediment explicat. Un impuls d'aquesta utilització facilitaria la 
seva implantació real en el territori. 
 
Actualment s'està treballant en estudis que tenen com a objectiu relacionar la intensitat 
d'un senyal que rep el receptor amb la distància que a la que es troba l'emissor del 
senyal. Avenços en aquest camp ajudarien a desenvolupar una nova línia de possible 
assignació dels registres als diferents mitjans de transport o tipus de vies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


