
Ens endinsarem en els problemes de mobilitat urbana i medi 
ambient a Barcelona. Coneixerem els elements necessaris 
per a executar una Intel·ligència Artificial. Els conceptes 
donaren lloc a un model de predicció de tràfic i emissions.

ESTUDI AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA RELACIÓ ENTRE LES 
EMISSIONS I EL TRÀFIC DE VEHICLES EN ELS ACCESSOS A BARCELONA

1. DESCRIPCIÓ

Pràctiques científiques i tecnològiques, que volen imitar el 
comportament i la intel·ligència dels humans, incorporant 
software intel·ligent en diversos elements de tecnologia. 

3. INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL

BENEFICIS 
- Centres de tràfic intel·ligents. 
- Tràfic més fluid. 
- Reducció d’emissions contaminants. 
- Detecció vehicles més contaminants. 
 
INCONVENIENTS 
- Possible destrucció de treball. 
- Funcionament errònia de la IA. 
- Crear models d’IA és contaminant. 
- Polèmica per vehicles ecològics costosos.

4. IMPACTE EN EL PROBLEMA

TRÀFIC
- Anell 0 --> Estudia els accessos a Barcelona des de les
vies principals de Catalunya.
- Estudia la demanda de vehicles en events puntuals com 
Mobile World Congress, ZBE, dies especials ...
- Tipus de dada: Via, temps i hora, intensitat de vehicles ...

EMISSIONS
- Emissions CO2 --> GEI principal contra el planeta. No
tan perillós per als humans.
- Emissions NOx --> Perillós per humans. Perjudica la
capa d’ozó.
- Emissions PM --> Perillós per humans. Pot absorbir
radiació i perjudicar el planeta.
- Cicle WLTP i norma RDE, com a criteris actuals per a
mesurar les emissions dels actuals vehicles.

5. DADES

SORTIDA D’INFORMACIÓ 
Problema de regressió, on estimarem la quantitat de vehicles 
en els accessos de Barcelona. 
 
TRACTAMENT 
Reducció de columnes, addició de noves columnes, Data 
Cleaning i canvi d’etiquetat en columnes. 
 
ALGORISMES 
Regressió lineal, Vectors Suport, K-Neighbors, Xarxes 
Neuronals, Random Forest, Boosting Gradient 
 
ENTORN DEL MODEL 

ENTRENAMENT 
Importació de dades --> Tranformació --> Partició --> 
Ajustar i Predir --> 1a Avaluació --> Optimització --> 
Avaluació final --> Elecció d’algorisme 

ESTIMACIONS DADES 2020 
Algorisme de Boosting Gradient triat: 
 

Resultats des de l’1 de Gener al 30 d’Abril del 2020.

6. PROTOTIP D’IA

TRACTAMENT 
Part manual de 4 fases: 
Eliminació de columnes --> Data Cleaning --> 
Conversió de dades --> Addició de columnes 
 
PARC AUTOMOBILÍSTIC CATALUNYA 2019 
Determinació detallat del parc, segons distintiu 
mediambiental, cilindrada i tipus de combustible. 
 
CÀLCUL D’EMISSIONS 
Es calculen les emissions amb criteri DGT segons etiquetes 
i es realitza un càlcul més detallat amb cilindrada i 
combustible inclòs. S’obté l’emissió unificada del parc: 

7. ESTUDI D’EMISSIONS

Es calcula el percentatge de turismes què formen part del 
parc i la quantitat de quilòmetres recorreguts per any de 
mitjana. 
 
 
 
 

Cada turisme circula 1,42 quilòmetres de mitjana de 
manera horària a les vies catalanes. 

8. OBJECTE D’ESTUDI

PROTOTIP D’IA 
- Gran aprenentatge sobre diferents algorismes. 
- Assimilació de diverses formes d’optimització. 
- Resultats molt influenciats per la COVID-19. 
 
RESULTATS D’EMISSIONS 
- Tractament de dades i conversió complicada. 
- Restriccions de ZBE són gran encert. 
- Però l’etiquetatge pot millorar amb més variables. 
 
OBJECTE D’ESTUDI 
- DGT té tecnologia antiga per a l’estudi. 
- Diferència de 0,43% entre resultats estimats i reals del 
2020. 
- Gran reducció de circulació i emissions respecte 2019, 
amb les dades reals.

9. CONCLUSIONS

Gianmarco Armas Arroyo

2. OBJECTIUS

· Investigar els elements necessaris per a crear una IA.

· Estudiar el problema de tràfic de vehicles i emissions
 a Barcelona.

· Determinem l’impacte, avantatges i inconvenients 
què pot tenir una IA en el problema.

· Desenvolupem un prototip d’IA i extreiem 
conclusions.

· Donarem possibles solucions, millores al 
problema.
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