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5. Càlculs per calibrar 
 

5.1 Desenvolupament estadístic. 
 

A partir de les dades obtingudes de IMD a diversos trams de la xarxa 
viària catalana i partint d’uns determinats nuclis sobretot capitals de comarca 
s’estableix un model de generació de viatges. Aquest depèn de la població dels 
municipis interconnectats, del seu índex de motorització i del cost de circular 
per les carreteres. Es calibra estadísticament per tal d’obtenir de forma 
simplificada una aproximació de la demanda futura.  

 
El model que descriu aquest comportament es de tipus exponencial de 

manera que a l’hora de realitzar les operacions de calibrat es treballa amb el 
logaritme de l’expressió. D’aquesta manera es linealitza el sistema simplificant 
notablement el problema. 

 
Els càlculs necessaris per calibrar amb la mínima desviació els 

paràmetres d’elasticitat de cost, població, índex de motorització com a reflex 
del PIB, s’obtenen a partir d’un càlcul estadístic que es desenvolupa de la 
següent manera. 
 

Expressió del model: 
 
 KC

jijiij
ije·IM·IM·P·PV +λ−δγβα=           Eq.11 

 
Per fer els càlculs s’aplica logaritme a l’equació i ens queda: 

 
 KCIMlnIMlnPlnPlnVln ijjijiij −λ−δ+γ+β+α=       Eq.12 
 

Es suposa alfa = beta i gamma = delta, ja que no es té en compte el 
sentit del flux entre dues zones, sinó la IMD conjunta del tram que les uneix. 
Tenim: 
 
 KCIMIMlnPPlnVln ijjijiij −λ−γ+α=         Eq.13 
 

Coneixem Vij, Pi, IMi i Cij, de manera que hem d’estimar els paràmetres 
α, γ i λ. Per fer-ho s’utilitza el model general de regressió [1]. L’aplicació 
d’aquest model parteix de minimitzar el sistema: 
 
 2

i3i2i1i )xxxKy(M λ−γ−α−−=∑         Eq. 14 
 

Derivant respecte K tenim 
 

 0)xˆxˆxˆK̂y( i3i2i1i =λ−γ−α−−∑         Eq. 15 
 

I derivant respecte α , γ  i λ tenim: 
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 0x)·xˆxˆxˆK̂y( jii3i2i1i =λ−γ−α−−∑        Eq. 16 
 

De manera que s’obté el següent sistema: 
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      Eq. 17 

 
En aquest sistema xi son les variables cost, població, motorització. Per 

altra banda Y es la matriu de desplaçaments entre dos punts. El sistema 
matricial que s’obté és el següent: 
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    Eq. 18 

 
De forma simplificada es pot escriure aquest sistema com: 

 
 Xtrans·Y = Xtrans·X·(Coef)         Eq. 19 
 

On (Coef) representa el vector de paràmetres, Y el vector d’observacions 
i X la matriu de dades (n x (k+1)) que té per columnes els valors de les 
variables explicatives mes una columna d’uns del terme K. 
 
 (Coef) = (Xtrans·X)-1·Xtrans·Y         Eq. 20  
 

5.2 Indicadors de fiabilitat del model 
 
Les quatre components del vector (Coef) seran les tres elasticitats 

buscades i el terme independent que afecta directament al vector Y.  
 
Amb aquest sistema s’obté el valor d’elasticitat de cada variable que 

permet l’estimació amb la màxima precisió del conjunt de dades. Per conèixer 
la fiabilitat dels resultats obtinguts s’utilitzen diverses eines estadístiques. 

 
Per construir una mitja descriptiva de l’ajust global del model s’utilitza el 

quocient entre la variabilitat explicada per la regressió i la variabilitat total. 
Aquesta mitja s’anomena coeficient de determinació i té una expressió similar 
al coeficient de correlació. 
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Per comparar entre els diferents estrats s’utilitza la variança residual que 

s’obté a partir de l’equació 22, a més aquest paràmetre es necessari per definir 
la variança dels indicadors. 
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Això representa la suma quadràtica dels residus dividida pel nombre de 

graus de llibertat o nombre de residus independents. Que en aquest cas és: 
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Una altre indicador que ens permet valorar aquest tipus de problema és 

el coeficient de correlació. El seu valor per la màxima correlació és 1, de 
manera que ens permet comparar quant s’acosten les dades reals a les 
calculades. La seva expressió és la que es mostra a l’equació 24. 
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On tenim : 
 
- rIMD  és el valor de IMD real 
- rIMD és el valor mig de IMD real 
- cIMD és el valor de IMD calculat 
- cIMD  és el valor mig de IMD calculat. 

 
Aquest indicador ens permet comparar entre els diferents estrats i 

valorar la millora dels resultats després de l’aplicació dels diferents passos de 
càlcul.  

 
Una última comprovació que cal fer es l’estimació de la variança dels 

coeficients del model. L’objectiu és conèixer la disparitat de les dades que ens 
arriben.  

 
Amb aquest argument es valora quin indicador és més sensible i per tant 

quin és el que fa més variable l’equació. Per aconseguir aquest resultat hem 
d’invertir la matriu XtransX i multiplicar cada terme de la diagonal per la variança 
residual com es mostra a l’equació 25. 
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5.3 Separació en estrats 
 

El model de 1982 establia després del calibrat un sistema per millorar els 
resultats a partir de la generació d’estrats independents del cost. D’aquesta 
manera l’elasticitat del cost es calculava amb un càlcul global mentre la resta 
d’elasticitats es calculaven a diferents estrats a partir d’un valor constant en el 
cost.  
 

La definició d’estrats es realitza per millorar la variança de l’expressió 
calculada, ja que la dispersió de les dades porta a errors amb un model únic. El 
paràmetre mes sensible en aquest sentit és el de cost per quilòmetre, de 
manera que els estrats es faran en funció d’aquest paràmetre.  
 

Al prendre la definició d’estrats en funció de la variable quilòmetres 
recorreguts això es reflexa com a cost del transport. Aquesta consideració es 
pren després d’analitzar les variables i constatar que la que té major variança 
és el cost, sobretot pel fet que a la resta d’indicadors, inclòs a la pròpia IMD, se 
li aplica logaritme a l’hora de calibrar l’equació del model. 
 

Tècnicament els estrats es poden explicar suposant que cadascun dels 
tres s’aplica a un rang de distàncies així l’estrat 1 es per rutes curtes, l’estrat 2 
es per rutes mitges i l’estrat 3 per rutes llargues. En el model de trànsit això es 
pot entendre com la necessitat d’anar omplint vies: primer s’omplen les vies 
locals, després les vies intercomarcals i per últim les vies interprovincials. 
 

Per tal d’homogeneïtzar les dades convé agrupar els indicadors al 
voltant de situacions similars en cost de transport i com el cost es funció 
principal dels quilòmetres, apareix aquest indicador com a discriminant per 
crear els estrats. D’aquesta manera s’estableix un lligam en totes les 
equacions.  
 
 En el cas actual, a diferència del que passava amb les dades del Pla, la 
realització d’estrats no es pot fer amb tant marge de quilòmetres perquè 
disminueix la fiabilitat de les dades. La IMD d’on s’obté el volum de 
desplaçaments no explica l’origen - destí dels vehicles, de manera que les rutes 
al creuar mes d’una zona creen la complexitat de definir quin es el destí de 
desplaçament. 
 

Les dades del coeficient de correlació dels diferents estrats ens porten a 
la conclusió que la millora en els resultats no es excessivament gran. Això es 
dóna perquè s’està treballant amb una marge petit de distàncies i per tant tenim 
totes les dades centrades en un interval petit. Per això al separar per estrats 
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ens podem trobar amb millores poc considerables des del moment que tenim 
totes les dades molt properes . 

 
De qualsevol manera, concentrar les dades en estrats separats pel cost 

si que ens serà útil quan vulguem aplicar itineraris de major longitud, perquè un 
estrat o un altre ens donarà resultats molt diferents.  
 
 Estadísticament els càlculs son equivalents als realitzats fins ara, però 
amb un grup de variables menys, de manera que enlloc de treballar amb un 
sistema de matrius 4 x 4 treballarem amb un sistema de matrius 3 x 3 i 
dividides en tres estrats.  
 
 A l’hora de definir el nou problema de càlcul ens apareix una igualtat on 
el terme de cost és constant i per tant  tenim: 
 
 KCIMIMlnPPlnVln ijjijiij −λ−γ+α=         Eq. 26 
 
 D’on podem aïllar: 

       
Realitzant el mateix desenvolupament que al cas global arribem a una 

equació anàloga a l’equació  20, però en tres dimensions. 
 

 (Coef) = (Xtrans·X)-1·Xtrans·Y         Eq. 28  
 

La definició dels estrats es fa establint tres grups segons el valor del cost 
de desplaçament que depèn del tipus de via i del quilòmetres recorreguts. A les 
taules 5.1, 5.2 i 5.3 es presenten les rutes que defineixen cada estrat. 
 

L’estrat 1 es defineix per les rutes que tenen un cost Cij < 2 i representa 
els desplaçaments entre zones limítrofes. Per aquest motiu pot anar 
acompanyat d’errors en la consideració de moviments urbans com a 
desplaçaments entre zones. La taula 5.1 mostra les rutes que s’han pres per 
definir aquest estrat. 
 

Ruta Via 
L'escala - Verges C-31 
Verges - La Bisbal C-252 

La Bisbal- Palafrugell C-66 
Palamós - Sant Feliu de Guíxols C-253 

Palafrugell - Palamós C-31 
Sant Feliu de Guíxols - Llagostera C-65 

Girona - Banyoles C-66 
Girona - Cassà de la Selva C-65 

Cassà - Llagostera C-65 
Llagostera - Vidreres C-35 

Santa Coloma Farners- Vidreres C-63 
Vidreres - Lloret C-63 

KIMIMlnPPlnCVlnY jijiijij −γ+α=λ+= Eq. 27 
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Lloret - Blanes GI-682 
Blanes - Malgrat GI-682 

Cardedeu - Granollers C-251 
Granollers - Mollet C-17 

La Garriga - Granollers C-17 
Manresa - Súria C-55 
Gironella - Berga C-16 
Cervera - Tàrrega L-303 

Les Borges Blanques - Mollerussa L-200 
Vilafranca - Sant Sadurní C-243a 

Castellar - Sabadell B-124 
Sabadell - Caldes C-1413a 

Barcelona -  Martorell A-7 
Martorell - Olesa C 55 

Manresa - Monistrol C 55 
Sitges - Vilanova C-32 

Amposta - Tortosa C-12 
 

Taula 5.1. Rutes que defineixen l’estrat 1 
 
L’estrat 2 es defineix a partir de les rutes que suposen un cost 2 < Cij <4. 

Aquest estrat al Pla del 82 estava pràcticament inclòs a l’estrat 1, però les 
dades actuals fan molt complicat definir rutes de mes quilòmetres per la 
dificultat de conèixer quina part dels vehicles que es desplacen entre dues 
zones ho fan per arribar a una altre zona posterior i quin volum de vehicles es 
desplaça estrictament per la capacitat d’atracció de les poblacions en qüestió. 
A la taula 5.2 es presenten les rutes que s’han fet servir per definir l’estrat 2 i 
per aconseguir els paràmetres d’elasticitat corresponents. 
 

Ruta Via 
Figueres - Roses C-260 

Arenys - Sant Celoni C-61 
Vic - Torelló C-17 

Súria - Cardona C-55 
Berga - Guardiola de Berguedà C-16 

Tàrrega - Agramunt C-14 
Vilafranca - Vilanova C-15 

Vilafranca - El Vendrell N 340 
Vilanova - El Vendrell C-31 

Reus - Salou C-14 
Figueres - Jonquera N II 
Figueres - Jonquera A 7 

Figueres - Llançà N 260 
Mataró - Granollers C-60 

Torelló - Ripoll C-17 
Cardona - Solsona C-55 
Balaguer - Alfarràs C-26 
Granadella - Flix C-233 

Castelldefels - Sitges C-31 
Vilanova - El Vendrell C-32 



Actualització del model de trànsit del pla de carreteres                                 

  45 

Valls - Tarragona N 240 
Mora d'Ebre - Flix C-12 

Amposta - Ulldecona T-331 
Figueres - l'Escala C-31 
La Bisbal - Girona C-66 

Vic - Gironella C-154 
Moià - Manresa N-141c 
Manresa - Calaf C-25 

Ripoll - Camprodon C-26 
Puigcerdà - Guardiola de Berguedà C-16 

Balaguer - Lleida C-13 
Cervera - Igualada N II 

Lleida - Alfarràs C26 
Lleida - Les Borges Blanques N 240 

Montblanc - Santa Coloma de Queralt C-241d 
Montblanc - Reus C-14 
Calaf - Igualada C-1412a 
Terrassa - BCN C-16 

Esparreguera - Manresa C-55 
El Vendrell - Valls C-37 

Tarragona - El Vendrell A 7 
 

Taula 5.2. Rutes que defineixen l’estrat 2. 
 
L’estrat 3 es defineix segons el valor del cost de desplaçament Cij > 4. 

Aquest estrat es el que presenta més marge en el paràmetre cost ja que hi ha 
rutes de molts quilòmetres que porten a un cost de fins a 12 € i rutes de cost 
fins a 4 €. El problema en aquest aspecte radica  en la dificultat de definir mes 
rutes de major longitud que permetrien discretitzar les dades en tres grups mes 
homogenis. 
 

Ruta Via 
Figueres - Girona N II, A-7 
Banyoles - Olot C-66 

Olot - Ripoll C-26 
Barcelona - Mataró C-32, N-II 

Mataró - Malgrat N II 
Ripoll - Vic C 17 

Balaguer - Tàrrega C-53 
Ponts - Cervera L-313 

Ponts - Calaf C-1412a 
Igualada - Martorell N II 
Igualada - Vilafranca C-15 

Vilafranca - Molins de Rei C-244 
Vilafranca - Igualada C-244 
Terrassa - Manresa C 16 

El Vendrell - Tarragona N 340 
Vic - Olot C-153 

Barcelona - Girona C-32, A7 
Vic - Manresa C25 



Actualització del model de trànsit del pla de carreteres                                 

  46 

Manresa - Gironella C-16 
Berga - Ripoll C-26 

Berga - Solsona C-26 
Ripoll - Puigcerdà N 152 

Puigcerdà - La Seu d'Urgell N 260 
La Seu d'Urgell - Ponts C-14 
Pont de Suert - Vielha N 230 

Sort - Vielha C-13 
Tremp- Ponts C-1412b 

Tremp - Balaguer C-13 
Solsona - Ponts C-26 
Ponts - Balaguer C-26 

Cervera - Manresa C25 
Tàrrega - Montblanc C-14 

Tàrrega(Bellpuig) - Les Borges Blanques C-233 
Tàrrega - Lleida N II 

Lleida - Flix C-12 
Lleida - Valls N 240, A2 

Barcelona - Vilafranca N-340 
Barcelona - Vilanova C 31, C32 

Reus - Gandesa N-420 
Mora d'Ebre - Tortosa C12 

Gandesa - Tortosa C-43 
 

Taula 5.3. Rutes que defineixen l’estrat 3 


