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Antecedents

Motivació




Necessitat detectada durant l’exercici de les
tasques dutes a terme dins la Direcció
General de Carreteres (DGC)
Treball diari amb el Visor d’Inventaris de
Carreteres (VIC) i el Graf de carreteres

Antecedents

VIC


Visualitzador de dades de carreteres de Catalunya
que situa l’usuari en un punt concret d’una
carretera i permet simular la navegació a través
d’ella.



Les dades i imatges que s’hi mostren han estat
recollides per un vehicle que ha recorregut tots
els eixos de la DGC en tots els sentits possibles.



Procés de tractament posterior de les dades i
incorporació al visor juntament amb dades
extretes de l’analisi de les imatges.



Cada cert temps es duu a terme una campanya
per tal de mantenir-ho actualitzat.



En alguns casos de lluminositat extrema es
produeixen problemes amb la qualitat de les
imatges i en conseqüència amb les dades que en
depenen.

Objectius principals


Desenvolupar una eina que faciliti la tasca
d’escombratge de totes les carreteres existents
amb un criteri d’eficiència.



Establir un mètode per definir quins són i com
afecten en la presa de dades els paràmetres de
lluminositat.



Establir un mètode que en funció dels paràmetres
anteriors determini la bondat dels recorreguts
permeti escollir el més favorable.



Disseny d’una aplicació d’utilització com a pas
previ a la sortida de camp, que sigui capaç de
determinar quin és el millor recorregut que es pot
realitzar donades unes condicions inicials
temporals (dia i hora de treball) i de localització
(posició del vehicle).

Antecedents

Graf de carreteres






Base de dades gràfica i
alfanumèrica que conté
de forma esquemàtica
els elements que
representen les
carreteres.
Compost per entitats
linials anomenades ARCS
i entitats puntuals
relacionades
anomenades NODES.
La relació espacial que
mantenen nodes i arcs
defineix la connectivitat
d’una xarxa i permet la
seva utilització per a
simulacions de transport,
itineraris,...

Antecedents

Consultes de routing




Parades: entitat especial de punt que indica els
Parades
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Treballs desenvolupats


Elecció del llenguatge de programació



Assequible
Programació orientada a objectes (Geomedia i
Geomedia Transportation)

Visual Basic 6.0


Elecció de la base de dades



Capaç de contenir dades geoespacials.
Canal de comunicació senzill amb l’aplicació

Access


Localització i tractament de les capes que s’han
utilitzat






Dades provinents de la DGC
Conversió de formats Oracle-Access
Tractament previ a la utilització

Treballs de programació

Metodologia





Determinació de totes les rutes possibles.
Càlcul de la bondat de cada recorregut
 Càlcul de la bondat dels arcs
Elecció de la millor ruta

Metodologia

Determinació de totes les rutes
possibles

PARADA ORIGEN
ARANYA
PARADES DESTÍ
MATRIU
ORIGEN-DESTÍ

Metodologia

Càlcul de la bondat d’un arc


Factor que canvia al llarg del dia ja que depen de
la posició del Sol en el moment de pas del
vehicle per l’arc.

Hora de pas

Càlcul de l’hora de pas
del vehicle per l’arc

Distància
acumulada

N
N

Azimut solar
Elevació solar

Comparació
Azimut Arc

Metodologia

Càlcul de la bondat d’un arc en relació a
la diferència d’azimuts
Diferència Az. = 0º
El Sol inicideix frontalment
sobre el vehicle. Es
produeixen enlluernaments i
reflexos.

1
0,75
BONDAT



0,5
0,25



Diferència Az. = 90º
El Sol incideix lateralment
sobre el vehicle. Es
considera la situació més
favorable.
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intermèdia.
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Metodologia

Càlcul de la bondat d’un arc en relació a
l’elevació solar
Elevació ≤ 15º
Sol molt baix, darreres i
primeres hores del dia.
Es poden produir
enlluernaments i ombres
pronunciades
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> 25º
15º < α ≤ 25º
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≤ 15º

0,25
0



15 º< Elevació ≤ 25º
Sol a poca elevació provoca
ombres rellevants



Elevació > 25º
Sol prou alt per a obtenir
imatges de qualitat sense
ombres significatives
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Metodologia

Càlcul de la bondat d’un recorregut i
elecció de la millor ruta


Mitjana aritmètica ponderada



Criteri de ponderació: la longitut dels arcs
Sumatori de bondats i no producte
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Metodologia

Diagrama del funcionament de
l’aplicació
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Possibles millores


Possibilitat d’establir una velocitat de circulació
del vehicle variable



Segons la via per la que circula
Segons criteri de l’usuari



Diferenciar els arcs ja recollits



Treballar amb un valor d’azimut més precís



Tenir en compte altres aspectes en el càlcul de
les bondats






Penalització dels eixos que no cal recollir.
Densitat del trànsit en funció de les hores.
Trams en obres.

Millores en la sortida dels resultats



Possibilitat d’exportar les dades en format digital
Unificar i millorar la sortida en paper

Conclusions


Objectius assolits








Creació d’un prototip que facilita l’elecció d’una
carretera segons unes dades incials donades
Elaboració d’un mètode per a determinació de
la millor ruta
Senzillesa d’utilització de l’aplicació

Conclusions


Molt temps invertit en la programació







Desconeixement inicial del llenguatge i els
objectes
Treball en espiral

Poc temps en preparar les dades
Aprofundiment en el coneixement del
funcionament intern d’una aplicació Sig

