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1 INTRODUCCIÓ
En el disseny de xarxes de metro intervenen molts agents diferents, les prioritats dels quals
també són totalment diverses. És per això que la nostra tasca com a futurs enginyers ha de
consistir en trobar un compromís sòlid i el punt òptim perquè tothom en surti beneficiat. Amb
això volem dir que una de les preguntes més importants que ens hem de fer abans de
començar qualsevol projecte és: qui n’ha de sortir beneficiat amb la planificació o projecte
que durem a terme?.
Estem d’acord que l’administració, per exemple, el que voldrà és construir una xarxa de
túnels el més barata possible amb un cost de redacció de projecte mínima, tot afavorint els
seus interessos i vetllant també pels interessos dels ciutadans. L’empresa constructora
voldrà passar per zones on el terreny sigui practicable i no suposi problemes i riscos elevats
a l’hora de construir el túnel. Potser també pressionarà per evitar complicar-se la feina fent
túnels difícils a més profunditat de la que sigui estrictament necessària. L’empresa
explotadora del servei en canvi el que voldrà és mantenir una flota de trens el més reduïda
possible i que li rendeixi al màxim, tot disminuint la freqüència de pas dels combois al mínim
optimitzant alhora la funció cost. El ciutadà en canvi demanarà unes prestacions diferents,
sobretot referents al fet que l’usuari el que vol és estar en el lloc adequat en el moment
oportú al cost més reduït possible. Demana que se li ofereixi el compromís òptim entre el
que li costa el servei i la funcionalitat que li reportarà el fet contractar-lo.
Tampoc podem oblidar en aquest enrevessat trencaclosques el paper que hi juga el medi
ambient. Cada cop hi ha més conscienciació sobre el tema i no podem pagar qualsevol preu
pel fet d’estar degradant el medi on vivim. Hem de tenir en compte que les nostres
actuacions solen ser perdurables en el temps i s’ha de ser molt curós a l’hora de decidir-se a
emprendre qualsevol acció que pugui alterar l’equilibri del medi natural. Per altra banda,
també existeixen unes condicions de l’entorn, que ens han de servir de guia per respectar
elements històrics com podrien ser per exemple, en el cas del sistema de metro, els refugis
antiaeris de la ciutat de Barcelona utilitzats en temps de guerra i que actualment són
patrimoni històric i cultural de la ciutat i que s’han de conservar com a tals.
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És necessari fer un estudi de la situació urbanística actual de la zona així com reunir la
major informació possible referent a l’entorn sobre el qual volem actuar. Aquesta tasca de
documentació és cada dia més important i transcendental i molt possiblement serà la que
acabarà determinant l’èxit o el fracàs del nostre projecte.
Arribats a aquest punt és important remarcar que cal un acte de voluntat col·lectiva i social
important així com la necessitat de treballar tots en una mateixa direcció per tal d’assegurar
el bon funcionament de l’engranatge del qual tots en formem part. Potser això significarà
treballar més i millor i pagar més pel servei però de ben segur que obtindrem millors cotes
de resultats. Pensant en termes matemàtics podem dir que maximitzarem la funció
satisfacció de tots els individus que en algun moment o altre es veuen afectats per la qualitat
de la planificació de xarxes de transport públic.
La solució dels punts crítics del sistema és un repte molt important pels enginyers i
planificadors d’avui en dia i ha de permetre l’èxit de la intendència logística de distribució
que ens ocupa i que en definitiva d’una forma molt elemental, ha de fer possible que les
persones puguin estar en el lloc adequat en el moment oportú amb el menor cost associat.
Entenem per cost associat el cost ja sigui un cost d’informació, un cost ambiental o en
definitiva el gran sac que venen a ser els costos econòmics en general.
El criteri d’excel·lència a seguir ens ha d’impulsar cada dia més a trobar l’òptim de l’equació
de costos / resultats obtinguts alhora que minimitzem l’impacte de les externalitats. És per
això que un estudi com el que es presenta ha de servir per entendre millor les pautes de
comportament i organització de les xarxes de transport públic, cosa que és del tot
necessària si volem avançar en un tema tan important i complicat com és la planificació de
les xarxes de transport.
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1.1 ANTECEDENTS
Durant els darrers quatre o cinc anys s’ha aprofundit molt en l’estudi de les propietats
estructurals i dinàmiques de les xarxes complexes. En aquest sentit, el recent
desenvolupament de conceptes i mètodes per l’estudi d’aquest tipus de xarxes ha permès la
seva aplicació per l’anàlisi de l’estructura de xarxes de transport públic com, per exemple,
les xarxes d’autobusos i trens. En destacaríem els estudis fets de la xarxa de trens de l’Índia
(Chatterjee, Dasgupta et al. 2003), de la xarxa de transports públics de vint-i-dues ciutats de
Polònia (Sienkiewicz et al. 2005) i l’anàlisi comparativa de la xarxa d’autobusos de quatre
grans ciutats xineses (Xinpiu, Feng et al. 2007).
Una altra de les aplicacions més interessants ha estat l’anàlisi del trànsit en xarxes de
transport des de la perspectiva de la teoria de la informació (Dorogovtsev et al. 2003;
Roswall 2003; Sneppen, Minnhagen et al. 2005; Roswall 2006).
En l’actualitat aquest camp d’estudi ha adquirit especial importància, més tenint en compte
que a mitjans de la dècada dels 90 es va produir un creixement molt gran en quan a nombre
de xarxes de complexitat elevada com per exemple Internet i la WWW. Avui en dia l’àmbit
d’estudi de les xarxes és molt extens fins al punt que aglutina camps del tot diversos com
són la Física, Biologia, Sociologia, Informàtica, Matemàtiques, Tecnologia, etc. Fins al
moment no existia una “ciència de xarxes” que ens permetés entendre la seva organització
global i els seus modes de funcionament particulars.
Aquest treball de final de carrera s’emmarca dins la línia de treball sobre xarxes complexes
que des de fa tres anys duen a terme els professors del departament d’IMA (Informàtica i
Matemàtica Aplicada). Concretament es centra en la realització d’un estudi de la mobilitat en
diferents xarxes de transport públic. En particular, aquest estudi pretén ser una anàlisi
comparativa de conceptes relacionats amb la topologia i navegabilitat de xarxes de metro
de diferents països des d’un punt de vista innovador.
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1.2 OBJECTE
El propòsit d’aquest projecte és l’estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport
públic. Per la realització d’aquest s’utilitzen conceptes bàsics de la “teoria de grafs” i un
ampli recull de material i mètodes referents a descripcions topològiques de les xarxes i
mesures de navegabilitat.
Més concretament el nostre estudi focalitza l’anàlisi en les xarxes de metro de Barcelona,
París, Moscou i Nova York, essent xarxes que compleixen els requisits, en quan a nombre
de nodes i connexions existents. Són xarxes amb suficient grandària i complexitat i per tant
susceptibles a ser matèria d’anàlisi del present projecte. Cal remarcar que són sistemes que
s’han desenvolupat en ambients històrics i culturals molt diferents uns dels altres fet que pot
donar lloc a veure si aquesta circumstància és causant de diferències estructurals i de
funcionament significatives entre elles.
La primera fase del treball es centra en l’obtenció de l’estructura i posterior modelització de
les xarxes a estudiar. Per fer-ho s’ha buscat informació exhaustiva de totes les línies de
metro així com de les seves interconnexions. La introducció d’aquestes dades emprant el
programari Excel permet posteriorment la modelització de les xarxes en forma de grafs i
l’obtenció de la seva matriu d’adjacència, element fonamental en el qual basem el posterior
anàlisi comparatiu entre xarxes ja que és la base que ens permetrà obtenir les mesures i
indicadors que necessitem. El programa utilitzat en el tractament dels diferents grafs és el
Maple (paquet Networks).
La segona fase del treball consisteix en el desenvolupament d’una rutina per detectar
l’existència de relacions amb les mateixes xarxes aleatoritzades. Aquest fet fa que sigui
necessària la implementació d’algorismes, que darrerament han estat desenvolupats, tant
per l’obtenció de diferents paràmetres i mesures significatives de l’estructura com per la
navegabilitat de la xarxa.
La tercera fase del treball fa referència a l’anàlisi de resultats pròpiament dita. Mitjançant
l’aplicació de diferents mètodes i tècniques d’inferència estadística es pretén dur a terme un
estudi en profunditat dels resultats obtinguts a partir de la modelització realitzada de les
diferents xarxes de transport i de l’aplicació de la corresponent metodologia referent a
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l’estudi de xarxes (rutina desenvolupada). Els programes utilitzats en aquest apartat són
bàsicament tres: l’SPSS, Matlab i Maple.
A partir d’aquí s’arribarà a conclusions sobre com afecta l’arquitectura de cadascuna de les
xarxes a la mobilitat dels seus usuaris, quina és la informació necessària per fer un trajecte
tipus en cada xarxa, quines parades tenen un paper clau per al seu funcionament, com
interactuen les diferents parts de la xarxa, etc.
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1.3 ABAST DEL PROJECTE
L’abast d’aquest projecte contempla dues parts ben diferenciades:
PART 1: Introducció de dades i disseny de la rutina d’implementació aplicable a les xarxes
de transport a analitzar:
· Caracterització de les xarxes i modelització en forma de grafs.
· Implementació d’una rutina amb els corresponents algorismes desenvolupats per la
realització de l’estudi. Es calculen els paràmetres més significatius i més utilitzats
darrerament en el món científic en el camp de l’anomenada “ciència de xarxes”.
PART 2: simulació i parametrització de les xarxes que són objecte d’estudi:
· Obtenció de paràmetres de descripció topologia de la xarxa com ara: grau dels nodes, grau
mitjà dels primers veïns, coeficient d’agrupament, obtenció de camins mínims, mesura de
centralitat nodal, internodalitat i mesura de l’efecte embut.
· Obtenció de paràmetres utilitzats per la descripció de la navegabilitat d’una xarxa: model
de passeig i salt, informació d’accessibilitat a la xarxa, informació de localització.
· Comparació de les xarxes amb les seves homònimes aleatoritzades a partir de l’aplicació
del corresponent mètode de recablejat.
· Posterior treball de descripció estadística d’aquestes xarxes amb la selecció dels gràfics i
paràmetres més significatius per la seva anàlisi.
En resum l’estudi que s’ha portat a terme en aquest PFC pretén ser una anàlisi comparativa
entre diferents xarxes de transport que al mateix temps presenten topologies diverses en
quan a mobilitat, tot estudiant les propietats i singularitats d’aquestes.
Això suposa un punt de partida per l’estudi de les lleis d’organització d’aquestes xarxes, fins
a dia d’avui unes lleis molt desconegudes.
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1.3.1 Consideracions preliminars
Abans de començar a entrar en matèria i després d’haver realitzat una introducció general
amb l’objectiu de situar-nos és important explicar i deixar clar què farem en aquest estudi i
sobretot què no ens hem proposat. Això ens permetrà acotar el nostre camp d’actuació així
com deixar clar des d’un primer moment quin és el propòsit d’aquest estudi.
El que no realitzarem serà un estudi de les xarxes de transport des del punt de vista clàssic
de la teoria de grafs. És a dir, no tractarem les xarxes des del punt de vista típic dels capítols
de molta de la bibliografia existent on s’apliquen algorismes per trobar el flux màxim de la
xarxa, camins mínims i tampoc quantificarem les nostres xarxes.
Amb això volem dir que no treballarem xarxes amb pesos ni amb fluxes (freqüències de pas
dels trens, velocitats mitjanes de circulació, etc) ni farem un estudi de xarxes geogràfiques
(distàncies) (veure annex A.1).
La nostra anàlisi es basarà en xarxes no dirigides, en les quals no tenim sentits excloents
per la distribució del flux. Això és el que sol succeir en els sistemes de metro ja que
habitualment es pot circular en els dos sentits de la marxa. És important comentar que
només analitzarem les xarxes des del punt de vista de moviments interns i que no
considerarem l’efecte que podrien tenir els corresponents moviments d’entrades i sortides.
Tractarem les xarxes de metro des d’un punt de vista innovador realitzant una aproximació
interdisciplinar a l’anàlisi de les xarxes. Serà un estudi focalitzat sobretot en temes de Teoria
de la Informació de recents investigacions, realitzades sobre la matèria i el creixent interès
que aquests estudis ens han suscitat. Basarem les nostres conclusions en les mesures de
navegabilitat de les diferents xarxes així com en els paràmetres topològics que ens
defineixen aquestes. Amb això volem aconseguir, primer de tot, una descripció general de
les xarxes subjectes a estudi, tot realitzant a continuació una anàlisi comparativa
pormenoritzant i entrant més en el detall, tot establint i discernint, si és possible, entre
diferents tipus de planificació de les xarxes, tipus de creixement (condicionants històrics,
geogràfics, presència de barris..) i altres relacions que es puguin anar presentant.
També procurarem escollir les mesures que ens expliquin millor el comportament de les
xarxes, tot discriminant aquelles que considerem redundants o bé que no ens aporten
12
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informació prou interessant. Aquest fet conduirà a que sigui necessari, en alguns casos,
qüestionar algunes mesures proposades en diferents articles consultats com a referència, tot
intentant que la informació mostrada sigui al mateix temps rellevant.
No es pretén que el treball sigui un recull de mesures aplicades a cadascuna de les xarxes.
Pretenem que l’aplicació d’una determinada metodologia ens condueixi a entendre a fons el
comportament de les xarxes, interpretant matisos i detalls sobre aquestes en quan a
organització i comportament.
És cert però que necessitem recolzar el nostre estudi en un recull ampli de mesures i ratis
aplicats a l’esquelet de la xarxa amb que treballem, intentant discernir sempre entre el que
és essencial i el que no ho és, concretant i aprofundint sobre l’anàlisi que ens ocupa.
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2 ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En els últims anys s’ha pogut observar una explosió d’interès en l’estudi de les propietats
estructurals i dinàmiques de les xarxes complexes. Un ampli i interdisciplinari grup de
científics, incloent matemàtics, físics, biòlegs, informàtics i sociòlegs han estat treballant
intensament en el camp de recerca de la “teoria de xarxes” o de l’anomenada “ciència de les
xarxes” (Barabási 2002; Buchanan 2002; Watts 2003). Aquest fet ha suposat una ràpida
emergència d’articles i llibres relacionats amb la matèria, amb la intenció sobretot de
formular models matemàtics tant per entendre com per explicar les propietats i el
comportament de tot tipus de xarxes reals.
En primer lloc cal definir què és una “xarxa complexa”. En general, el terme “xarxa” es pot
aplicar de forma global per parlar de qualsevol grup o sistema interconnectat entre si. Més
concretament, una xarxa es pot entendre com qualsevol mètode d’intercanvi o compartiment
d’informació entre sistemes. El terme “complexa”, tot i que no se’n disposa d’una definició
precisa, vindria a significar l’existència d’un patró no trivial d’interacció entre els components
que dóna lloc a l’emergència de pautes de comportament entre agents que fugen de
l’aleatorietat. És a dir, que el fet de tenir un gran nombre de components o “agents”
interactuant entre ells fa que el comportament col·lectiu de la xarxa no sigui una simple
combinació del seus comportaments individuals (Newman 2002).
Avui en dia, es té més coneixement de les lleis d’interacció de la matèria que sobre les
seves lleis d’organització. Per tant, aquest camp d’estudi pot començar a il·luminar certes
mancances de coneixement que s’intueixen del tot àmplies.
Nosaltres vivim en un món complex on moltes vegades sembla que hi regni el caos. Però els
sistemes ja siguin culturals, socials, econòmics, polítics o ecològics tots estan interrelacionats a més de tenir, cadascun d’ells, un gran nombre de components diferents que hi
interactuen. Per exemple, algunes de les xarxes biològiques que trobem a nivell microscòpic
són les xarxes de regulació genètica, xarxes de proteïnes i xarxes neuronals entre d’altres i
en un nivell d’organització més gran també trobem xarxes tecnològiques com les de
distribució d’energia elèctrica, transport de gas i xarxes de comunicació i informació.
Per altra banda, detectem l’existència de xarxes de tipus social (amistats, contactes sexuals,
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col·laboradors científics..) o xarxes de transport (avions, vaixells, trens, metros, cotxes, etc).
Aquestes últimes seran objecte d’estudi en el present projecte.
Les xarxes estan arreu i sovint les tenim molt presents. Tothom recorda quan a finals de
l’any 2006 una sèrie de fallades en cascada van provocar apagades generalitzades a la
xarxa elèctrica europea. Els grans afectats van ser França, Marroc i diferents comunitats
autònomes espanyoles. Un fet semblant va succeir l’any 1996 a Oregon quan més de 7
milions d’usuaris entre Estats Units i Canadà es van quedar sense servei elèctric durant més
de 15 hores. També recordem els casos d’infecció de virus a Internet de l’any 2000 quan
l’anomenat “cuc de l’amor” va atacar a milions d’usuaris de la xarxa provocant pèrdues de
bilions de dòlars amb els subsegüents danys que va ocasionar a la xarxa.
Exemples més recents també posen de manifest la rellevància que tenen les xarxes en el
dia a dia a nostra societat i que moltes vegades poden arribar a condicionar la normalitat del
nostre funcionament. Només cal que pensem com ha afectat últimament a Catalunya una
mala gestió de les seves infraestructures. Tal i com s’ha vist, una sola fallada en una estació
d’importància pot afectar profundament al funcionament global de la xarxa (retards, parades,
interrupcions de servei..).
Així doncs, comprovem que les xarxes es presenten a diferents nivells d’organització i mida.
Aquestes abunden a la naturalesa i formen part de la nostra vida quotidiana tenint, en molts
casos, influències significativament importants per l’economia de molts països.
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2.1 BREU HISTÒRIA DE L’ESTUDI DE LES XARXES
L’estudi de les xarxes ha tingut una llarga història i tradició tant en el camp de les
Matemàtiques com en el de les Ciències. L’any 1736, el matemàtic Leonard Euler va centrar
els seus esforços en la resolució del conegut problema anomenat “els set ponts de
Könisberg” sobre el riu Pregel, en l’antiga ciutat de Könisberg (Prússia), avui anomenada
Kalingrad (a l’actual Rússia). Es van construir set ponts que unien les dues parts de la ciutat
assentada sobre ambdues lleres del riu a més de proporcionar accessibilitat a les dues illes
situades entre llera i llera de riu, tal i com s’observa a la Figura 1.

Figura 1. Els set ponts de Könisberg (Font: Newman and Barabási 2006).
En aquestes circumstàncies geogràfiques, el problema a resoldre presentat a l’Acadèmia de
Ciències de Sant Petersburg era: seria possible circular al llarg de la ciutat, iniciant i
finalitzant el trajecte en el mateix lloc, de tal forma que tots els ponts es creuin una sola
vegada? La llegenda diu que molta gent durant anys va provar de trobar l’existència
d’aquest camí (anomenat camí Eulerià) abans que Euler demostrés la impossibilitat de la
seva existència.
La prova, que avui ens podria semblar trivial, però que no era obvia en el segle XVIII, feia ús
de grafs (objecte matemàtic consistent en un cert nombre de nodes, també anomenats
vèrtexs i un seguit d’arestes o “links”, a mode de connexió entre nodes). Per tant, aquest
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seria el punt de partida de la construcció del què avui en dia coneixem com a teoria de grafs
i que constitueix un dels temes més importants de la Matemàtica Discreta. Tot i ser una
branca relativament nova de les Matemàtiques, ha estat molt estudiada tant des del punt de
vista de les qüestions teòriques com en el de les aplicacions pràctiques i la quantitat de
literatura existent sobre el tema és molt gran. En els darrers tres segles ha esdevingut el
principal llenguatge matemàtic per descriure les propietats de les xarxes ja que, en la seva
forma més simple, una xarxa és un graf amb un seguit de elements discrets (nodes) i un
conjunt de connexions. D’aquesta manera, la teoria de grafs permet descriure
topològicament amb claredat problemes que d’altra forma tindrien difícil resolució. Com a
conseqüència natural d’aquest fet la teoria de grafs ha sortit del seu domini original
d’actuació per trobar noves aplicacions en problemes d’enginyeria, recerca, ciència de
computadors i fins i tot entrar de ple en temes de sociologia.
Un exemple clàssic de la utilització de grafs és el de descriure una xarxa de comunicacions.
Són els típics problemes de transport: ciutats unides per carreteres (una carretera pot
relacionar dues ciutats i algunes parelles de ciutats potser no estan relacionades
directament), línies de ferrocarril que enllacen estacions, enllaços telefònics, xarxes
elèctriques, flux d’informació dins d’una organització, etc. Un cop descrita la xarxa permet
plantejar la resolució de diferents categories de problemes, ja siguin de connexió,
d’optimització o planaritat entre d’altres.
Als inicis del 1950, en resposta a un intens interès creixent en mètodes quantitatius en
sociologia i antropologia, el llenguatge matemàtic de la teoria de grafs va ser especialment
utilitzat pels sociòlegs per ajudar a entendre dades procedents d’estudis etnogràfics. Molta
de la terminologia utilitzada en aquest camp d’estudi com la centralitat, la longitud de
camins, la component connexa i moltes més, van ser emprades directament i adoptades en
la terminologia de la teoria de grafs. A l’inici de la dècada dels 50 els matemàtics també van
començar, amb l’ajuda de grafs, a estudiar temes de propagació, principalment transmissió
de malalties i transmissió d’informació (Solomonoff and Rapaport 1951; Erdös and Rényi
1960). Estudiaren la magnitud de possibles epidèmies o la possibilitat de l’existència d’un
sistema de transmissió global, característiques de comportament d’aquest tipus de xarxes
així com les seves propietats estructurals.
Associat a aquesta tendència, comença a aparèixer la noció que els grafs poden descriure
correctament objectes estocàstics (Erdös and Rényi 1960; Rapaport 1963), més que tan
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sols fer descripcions des d’un punt de vista determinístic. Per tant, les propietats dels grafs
poden ser pensades en termes de distribució de probabilitats, una aproximació que s’ha
estat desenvolupant al llarg de tots aquests anys.
Conceptes que més endavant definirem com distribució potencial, distribució exponencial,
correlacions, coeficient d’agrupament i processos d’aleatorització utilitzats en el camp de la
física estadística, es fan servir molt sovint en l’àmbit d’estudi cada vegada més gran i extens
de les xarxes i els quals utilitzarem per modelitzar les xarxes de transport estudiades.
Els físics que avui en dia treballen en el camp de les xarxes intenten produir models teòrics
que siguin capaços de descriure el seu comportament real. La intenció és interpretar quins
mecanismes, fins ara desconeguts, intervenen en l’estructura i organització d’aquests
sistemes complexes.

2.2 XARXES DE TRANSPORT
El trànsit i la comunicació entre diferents parts d’un sistema complex són elements
fonamentals per mantenir una bona cooperació global entre les parts. Més concretament, i
aplicant aquesta idea als sistemes de transport, observem com aquests són de vital
importància per al desenvolupament d’un país i són indicadors importants de com creix una
determinada economia. Conformen la base de la indústria del turisme, així com el suport
perquè les persones i les mercaderies es puguin moure a través del país. Podem dir, per
tant, que les xarxes de transport influeixen directament en l’economia nacional.
La mobilitat ha estat un factor clau en el desenvolupament de la humanitat. Les xarxes de
camins, els ponts i la navegació ens situen històricament davant d’una perspectiva
mil·lenària que sempre ha condicionat la relació que hem tingut entre els diferents
assentaments humans.
Tot i que recentment hagin canviat les formes i tipus de transport (la motorització cada cop
més creixent i, sobretot, la generalització social de l’ús de totes aquestes eines) avui en dia
les xarxes segueixen determinant en molta mesura el sentit de la mobilitat.
La societat industrial va donar la seva resposta als problemes de la mobilitat de les persones
i mercaderies i va aplicar-se amb dedicació als camins d’aigua (canals de l’Europa del
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nord) i els camins de ferro (l’extensió de la xarxa ferroviària va intrínsicament lligada a la
segona revolució industrial) sovint amb anticipació respecte als de la carretera.
Ara, la societat postindustrial en uns escenaris nous, amb noves necessitats (variables
demogràfiques canviants, noves pautes de comportament social, etc), ha de trobar la
resposta i proposta de solució als problemes d’accessibilitat i de mobilitat que han adquirit
una dimensió molt notable en els darrers temps.
Per tant, és important conèixer com interactuen les diferents xarxes de transport entre si i
saber quins són els punts que s’han de reforçar, els aspectes que es poden millorar o
simplement estudiar amb més profunditat quin és el seu comportament, per poder-hi
introduir millores substancials. Tot això farà que sigui possible gestionar la mobilitat d’una
forma més eficient.
Tampoc es pot oblidar que el marc on ens trobem requereix treballar amb capacitat de
resposta al repte de la seguretat, de la sostenibilitat i de la minimització de l’impacte
ambiental que el transport pot ocasionar. Destacar que hem de ser especialment prudents
en l’ús de les diverses fonts energètiques no sempre garantides i que en molts casos el seu
ús provoca fortes emissions de gasos contaminants que requereixen ser corregits a la baixa
paulatinament.
En el cas concret de Catalunya l’any 2003 es va impulsar una eina que ha d’ajudar ha
assolir els reptes que es proposen. Aquesta eina és la Llei de mobilitat. La Llei 9/2003, de la
mobilitat, és la norma que estableix “els principis i els objectius als quals ha de respondre
una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la
sostenibilitat i la seguretat” (art.1). Veurem doncs com s’articula en un futur aquesta llei que
juntament amb les Directrius nacionals de mobilitat han de conformar el nou panorama de
mobilitat de Catalunya. Mobilitat que ha de permetre millorar cada cop més l’accessibilitat i la
integració del territori, objectius que s’han d’assolir tant millorant infraestructures existents
com utilitzant serveis de transport cada vegada més eficaços.
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2.3 SITUACIÓ ACTUAL I ALTRES VALORACIONS
Durant les últimes dècades la reestructuració de l’economia i els canvis socials produïts han
afectat substancialment al transport urbà. La mobilitat urbana en l’actualitat es pot
caracteritzar per uns patrons difusos, amb uns desplaçaments cada cop més llargs i un
augment continuat del nivell de motorització. Això és degut a varis factors fonamentals entre
els quals destaca el procés d’expansió urbana que estan patint la major part de les ciutats,
cosa que provoca una dependència creixent del vehicle particular en tots els aspectes. Cada
cop ens movem més i a més distància i això fa que la millora de la mobilitat urbana i
interurbana jugui un paper preponderant en la nostra llista de prioritats.
Enquestes realitzades a l’Estat Espanyol pel Ministeri de Foment ens mostren dades
significatives al respecte:
- La taxa de motorització s’ha duplicat en els darrers 25 anys, passant de 280 vehicles per
cada 1.000 habitants l’any 1980, a 589 l’any 2003.
- El nombre mitjà de desplaçaments per persona i dia és de tres viatges, independentment
de l’extensió de la ciutat.
- El temps total dedicat a desplaçar-se per persona i dia varia en funció de la superfície de la
ciutat, essent de 81 minuts en municipis grans (més de 500.000 habitants) i de 64 minuts en
municipis petits (menys de 10.000 habitants).
- Més del 70% dels viatges urbans són curts (distàncies menors de 8km) i la meitat
d’aquests es fan en cotxe.
- Més de la meitat dels desplaçaments diaris en ciutats grans responen a mobilitat obligada,
és a dir, són per motiu de treball o estudis.
Si a les dades anteriors afegim el fet que la majoria dels ciutadans europeus viuen i treballen
en àrees urbanes, amb una tendència a augmentar del 75% al 80% cap a l’any 2030, fa que
sigui necessari trobar solucions bàsiques i implantar nous sistemes de transport que ens
permetin resoldre els problemes del transport urbà. Aquestes solucions es limiten a
promoure el canvi modal a favor d’alternatives més sostenibles, és a dir, de tipus de
transport que permetin un equilibri entre el desenvolupament econòmic, cohesió social i la
protecció del medi ambient. Entre aquestes alternatives es troben la bicicleta, anar a peu i el
transport públic. En funció de les característiques de cada ciutat i de la posició sociocultural
dels seus habitants, uns mètodes seran més efectius o més viables que d’altres. Així, el
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metro o el tramvia són solucions adequades per aquelles ciutats que tinguin una ruta amb
una elevada demanda de transport, de manera que la implantació del mode ferroviari estigui
justificada des del punt de vista econòmic i pràctic. Unes demandes adequades que
justifiquin la viabilitat pel tramvia oscil·len entre 6.000-20.000 viatgers/hora i sentit, i 10.00040.000 viatgers/hora i sentit pel metro convencional. Aquestes xifres ens poden servir com a
primera aproximació per la determinació/valoració de la viabilitat d’un determinat projecte de
transport.
Per tal de quantificar els efectes que produeixen els canvis o sistemes ferroviaris implantats
en una determinada ciutat existeixen diferents metodologies que ens permeten avaluar la
mobilitat generada. Una de les més gràfiques consisteix en la realització d’una anàlisi on
cadascun dels efectes es reflecteixen a través d’un determinat indicador. Posteriorment, es
calcula la variació relativa dels indicadors entre l’escenari de referència (sense actuació) i
l’escenari real (amb actuació). El valor resultant és l’efecte que ha produït el projecte de
transport sobre la mobilitat dels ciutadans de la zona en la qual s’ha realitzat l’actuació.
L’alteració a nivell de xarxa es manifesta en la variació dels volums i patrons de trànsit, amb
el canvi dels temps de viatge i l’accessibilitat a diferents punts. Els indicadors que es
defineixen per mesurar els efectes sobre la mobilitat són:
- Temps mitjà de viatge per la xarxa de transport públic (en minuts).
- Temps mitjà de viatge utilitzant vehicle privat (en minuts).
- Passatgers -km amb transport públic diaris.
- Passatgers -km utilitzant vehicle privat diaris.
- Viatges diaris amb transport públic.
-Viatges diaris utilitzant vehicle privat.
Els indicadors estan definits de manera que a major diferència relativa, millor és l’indicador
en l’escenari real, és a dir, que es produeix un efecte positiu gràcies a la posada en marxa
del projecte de transport en qüestió.
En l’estudi que ens ocupa, els efectes de qualsevol mesura correctora proposada haurà
d’estar contrastada tot seguint aquesta metodologia d’anàlisi, justificant les millores
introduïdes d’una forma quantitativa en termes d’accessibilitat i navegabilitat en la pròpia
xarxa.
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2.3.1 Principis de mobilitat sostenible i segura
Els principis que orienten i emmarquen els objectius que determinaran el model de mobilitat
sostenible i segura, són els següents:
- Sostenibilitat: la mobilitat sostenible es concep com aquella capaç de satisfer les
necessitats actuals sense comprometre per al futur els recursos naturals existents. Això
obliga a assumir un conjunt d’estratègies i mesures destinades a recuperar la qualitat de
l’espai urbà, tot afavorint els tipus de transport que menys recursos naturals consumeixen i
menys costos mediambientals suposen. D’aquest principi se’n deriva la promoció de
modalitats de transport més respectuoses amb el medi ambient, com els desplaçaments a
peu o amb bicicleta i també el transport públic enfront de l’ús de vehicles privats motoritzats.
- Accessibilitat: el model de mobilitat ha de contemplar l’accés a tot espai públic i adoptar les
mesures necessàries per garantir aquest dret a tothom i especialment a les persones amb
mobilitat reduïda. De manera complementària, el model ha de concebre una xarxa que
garanteixi l’accés, en les millors condicions possibles, a tots els barris de la ciutat, tot
superant els problemes de dotacions infraestructurals o de serveis que provoquen dèficits
d’accessibilitat i que suposen desigualtats territorials.
- Seguretat: el model ha de garantir la seguretat i protecció de l’espai públic, per tal que les
necessitats de desplaçament es realitzin en termes de seguretat viària amb especial interès
sobre els tipus de transport més vulnerables (a peu i amb bicicleta). De la mateixa manera,
el model ha d’establir sistemes que es regeixin pel principi d’autoritat municipal com a
garantia de la disciplina viària, complint i fent complir les normes bàsiques de convivència en
la mobilitat, de forma que augmenti el grau de seguretat en el desenvolupament d’aquesta
mobilitat.
- Eficiència: el model de mobilitat ha de tenir en compte les diferents característiques de
cada tipus de transport, els seus punts forts i les seves febleses pel que fa a eficiència
operativa i energètica (minimitzant els impactes ambientals i ecològics) per cada
desplaçament en concret i per tant, les oportunitats i les amenaces que se’n deriven del seu
ús. Aquest model ha de racionalitzar l’ús dels diferents tipus i facilitar la seva utilització en
aquells desplaçaments en els quals sigui més adient des del punt de vista de la seva
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eficiència.
- Garantia de la qualitat de vida: ens hem de guiar pel principi de la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans, tot recuperant l’espai públic per usos socials i de convivència. Això
permetrà una millora en l’organització del temps d’activitats ciutadanes i la conciliació de la
vida laboral i familiar tot reduint el temps invertit en els desplaçaments urbans i interurbans.
- Garantia del dinamisme econòmic: la mobilitat ha de permetre afavorir l’atractiu de centres
de negocis i activitats terciàries (serveis, comercials i turístiques) i convertir el pacte per la
mobilitat en un instrument per al desenvolupament correcte de la ciutat.
- Integració de tots els col·lectius i administracions: s’ha de procurar la integració de tots els
col·lectius i agents socials, tot considerant d’una manera pactada les necessitats, tant
sectorials com territorials, de tots els integrants de la ciutat intentant fomentar al màxim la
participació ciutadana. És molt important assegurar també l’entesa entre les diferents
empreses explotadores per tal d’oferir un millor i més adequa nivell de servei a la ciutadania.
- Dret a moure’s amb llibertat: la mobilitat és un dret que per ser exercit en llibertat necessita
del desenvolupament efectiu d’alternatives de transport i incideix en les desigualtats socials
d’alguns col·lectius.
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2.4 RESSENYA HISTÒRICA DE LES XARXES DE METRO
El primer sistema de transport soterrat en el món va ser la línia de ferrocarril Metropolitan,
que actualment forma part del sistema de metro de Londres. El sistema va ser proposat per
Charles Pearson com un pla de millora de transport de la ciutat, després que s’hi inaugurés
el túnel que travessava el riu Tàmesi. Al cap de deu anys de discussió, el parlament Britànic
va autoritzar la construcció d’aquest tipus de transport. La construcció va començar el 1860 i
va finalitzar l’any 1863. Les locomotores impulsades a vapor van ser utilitzades en aquesta
ruta fins l’any 1905. Per altra banda, també cal destacar que l’any 1980 va obrir les portes a
la mateixa ciutat de Londres el primer metro impulsat elèctricament en la línia anomenada
City & South London Railway (C&SLR). En aquell moment l’ús experimental de l’electricitat
per la tracció d’aquest sistema de vehicles soterrats va ser molt innovadora.
Pel que fa a Nord Amèrica, el primer sistema de trànsit ràpid va ser un conjunt de línies
elevades com l’existent a la Novena Avinguda de Manhattan (Nova York, any 1868). L’any
1897 es va inaugurar una petita línia de vies soterrades formant part de la línia verda de
Boston.
Avui en dia més de cent seixanta-dues ciutats disposen de sistemes de transport ràpid
(metro i tramvia), sumant en total més de 8000km de vies per un global de 7000 estacions.
Actualment, altres cinquanta-cinc ciutats tenen en marxa la construcció d’aquests recents
sistemes de transport que proporcionen una distribució modal ràpida, regular, segura i
còmoda amb gran capacitat de transport i amb avantatges significatius en quant a impacte
ambiental en regions densament poblades.
Actualment alguns sistemes soterrats transporten més d’un bilió de passatgers cada any. El
nivell de viatgers depèn directament de les condicions geogràfiques i econòmiques de cada
país. En el cas de Moscou, per exemple, és el sistema de metro més utilitzat en el món
tenint una llarga tradició en el pla urbà de la ciutat des de l’època comunista. En general,
factors com la pobresa o la preferència per l’ús d’altres sistemes de transport també afecta
directament al nombre d’usuaris. Altres ciutats molt densificades a nivell de població tenen
un volum de passatgers proporcional al seu nombre d’habitants. Estem referint-nos als
casos de ciutats com Londres, Hong Kong, Osaka, París, Seul i Tokio, indicant un nivell
consistent de viatgers que oscil·la entre el 25% i el 50% del total de ciutadans.
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La Figura 2 ens mostra la corresponent estadística comparativa entre població i nombre de
passatgers pels sistemes de metro més importants del món.

Figura 2. Gràfic comparatiu entre població d’una ciutat i nombre d’usuaris de la seva xarxa
de metro. Font: Annual Ridership And Metropolitan Population (2003).
Aquestes dades ens indiquen l’ús generalitzat en àrees metropolitanes d’aquest tipus de
servei, que s’utilitza per transportar un gran nombre de persones a una elevada freqüència
pas. És habitual que aquest tipus de transport ràpid sigui complementat per altres sistemes
com poden ser autobusos, línies de tren, etc. A causa de l’alta densitat de l’estructura de
transport ràpid, moltes vegades la realització de viatges curts és molt més senzilla utilitzant
línies de tramvia o d’autobusos essent cada dia més important aquest tipus de xarxa, tant
per descongestionar els centres de les ciutats de vehicles de transport privats com per
proporcionar als ciutadans un sistema de desplaçament cada cop més adequat a les seves
necessitats del dia a dia i en definitiva molt més eficaç, buscant aconseguir també una
mobilitat sostenible.
Per tal de fixar idees acabem donant una definició del que és un sistema metro actualment:
“És una sistema de transport independent (amb via segregada respecte els altres medis de
transport), d’alta capacitat, que dóna servei al centre i als suburbis d’una ciutat. Els usuaris
d’aquesta xarxa solen fer viatges intraurbans”. (Garbutt 1997).
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2.5 CONCEPTES DE DISSENY EN XARXES DE METRO
És un fet contrastat que les xarxes de transport i, entre elles, la xarxa de metro han estat
construïdes en llargs períodes de temps, tot depenent de molts agents i autoritats diferents.
Per tal d’assegurar l’èxit de la tasca és de vital importància el fet de realitzar una correcta
planificació que conjugui el tipus de xarxa que es vol construir i la utilitat que ha de tenir.
La planificació de sistemes de trànsit de xarxes de metro ha d’incloure conceptes i factors
tan diferents com la pròpia construcció de la xarxa així com els costos d’operació i de
manteniment de la flota. Tot això en funció del nivell de servei que es vulgui donar als
passatgers, que al final seran els que acabaran fent-ne ús.
És imprescindible una correcta planificació del sistema de transport ja que la despesa i
recursos necessaris per la seva construcció farà que la planificació prengui un paper
preponderant per així poder aconseguir finalment els resultats esperats.
Quan la superfície urbana dedicada a xarxes de metro ha estat planificada, les rutes són
escollides segons el desig de viatjar per les línies a través dels possibles “corredors”.
L’elecció d’aquestes rutes vindrà significativament marcada per l’existència (o mancança)
d’infraestructura urbana així com per la disponibilitat dels drets de pas a través de les
diferents zones. Les estacions seran conseqüentment col·locades en les rutes que finalment
s’hagin seleccionat.
Des del punt de vista de la planificació, les primeres consideracions en el desenvolupament
de la xarxa apareixen lligades, primer de tot, a l’evolució històrica de creixement que hagi
tingut aquella xarxa, així com al compromís cap a una certa estructura de xarxa que ja pugui
existir. També intervenen restriccions geològiques, la demanda de zones de pàrking, de
reparació i d’alimentació (elèctrica) de la flota, etc. La necessitat de centres operatius que
serveixin a manera de taller general, aparcament de trens i àrea de logística d’instal·lacions
fixes són d’allò més important. En general, els mètodes utilitzats per la planificació són
semblants als que es fan servir per dissenyar xarxes de superfície. És cert però que els
encarregats de desenvolupar xarxes subterrànies haurien d’aprofitar l’ocasió que suposa
tenir un nombre menor de restriccions imposades per l’existent infraestructura urbana ja que
normalment treballen en una “capa de terreny” diferent. Veurem però si aquest fet comporta
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o no un altre tipus de limitacions.
La teoria fonamental que trobem sota l’Enginyeria d’Optimització és el fet que el desig dels
passatgers passa per poder disposar d’estacions properes als llocs d’origen i de destí. Ha de
compensar el fet de desplaçar-se en metro i no pas el fet de desplaçar-se més lentament a
peu, per exemple. Un cop els passatgers han entrat en el sistema de transport volen tenir
temps d’espera mínims i realitzar els menys canvis possibles de línia (normalment no més
de dos canvis de línia). Els passatgers estan preocupats per si el seu viatge a peu a través
del sistema és més llarg que el propi temps real de viatge dins del metro.
Una altra dada curiosa (Vandebona 2006) és el fet que habitualment, un cop en ruta, els
passatgers no són conscients de quina és la seva situació geogràfica. Això és degut a la
circumstància que normalment només s’està interessat en localitzar les estacions d’origen i
de destí i que conseqüentment s’escull una o altra ruta. La gran majoria de les vegades
només s’analitza el mapa en detall per detectar possibles punts de transferència (canvis de
línia). Però es dóna el cas que en transports de superfície la circumstància és lleugerament
diferent ja que els passatgers miren primer quines són les rutes més pròximes entre origen i
destinació i a partir d’aquí seleccionen l’estació origen.
Per altra banda, ens podem centrar en explicar quina metodologia s’utilitza per tal de
minimitzar els costos relacionats amb el que seria pròpiament dit les rutes. La construcció,
l’operació i el manteniment té un cost que és proporcional a la longitud de les rutes de metro
si la geologia i profunditat dels túnels d’aquestes se suposa constant en totes les seccions.
En conseqüència, una reducció dels costos es pot obtenir minimitzant la longitud total de la
xarxa. Aquest problema d’optimització està relacionat amb el fet de trobar l’arbre generador
de pes mínim donada una distribució geogràfica de nodes. Aplicant aquesta tècnica, els
científics Wirasinghe i Vandebona (1999) van realitzar un estudi comparatiu sobre diferents
xarxes de metro existents, observant que les xarxes existents i les corresponents xarxes
òptimes diferien d’una forma poc significativa. Aquesta constatació indueix a pensar que les
estacions se situen a posteriori, un cop s’han seleccionat quines seran les rutes de les
corresponents xarxes (veure Figura 3).
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Figura 3. Comparativa entre la xarxa de metro existent de Sao Paulo amb la solució
utilitzant l’algoritme d’obtenció de l’arbre generador minimal (Vandebona 2006).
De cara a reduir la longitud total de l’arbre generador, la literatura de la teoria de xarxes
estableix que la longitud total d’aquest arbre es veu reduïda si el nombre de nodes
(estacions) es veu incrementat. Aquests nous nodes que provoquen aquesta reducció
s’anomenen punts d’Steiner (Figura 4) que situats en zones interiors de triangles assegura
una disminució de la longitud dels camins que connecten els diferents nodes del triangle.
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Però és cert que les estacions tenen un cost substancial i que l’oportunitat d’utilitzar aquesta
tècnica és limitada. Malgrat tot, en àrees urbanes amb una densa demanda per part dels
passatgers, és possible treure avantatge a la utilitat d’aquest concepte teòric.

Figura 4. Reducció de longitud de túnels emprant nodes d’Steiner (Vandebona 2006).
En resum, podem dir que la teoria de xarxes permet, avui en dia, tenir l’oportunitat de
desenvolupar dissenys òptims de xarxes. En primera instància, la selecció de l’objectiu de la
xarxa és la minimització del cost relacionat amb infraestructures ja siguin túnels, estacions,
etc. El pas següent de l’anàlisi ha de tenir en compte el cost que suposa fer esperar o fer
canviar de línia als passatgers durant els seus trajectes. També és important la realització
d’una correcta anàlisi de la fiabilitat global del sistema (problemes que poden aparèixer en
hores punta, avaries que poden afectar el servei, etc). Una combinació de la “teoria de
cues”, “la teoria de xarxes” i la simulació en tècniques de modelat són eines cada dia més
importants a incorporar per la planificació de xarxes de metro i aconseguir que aquestes
siguin més eficients i robustes.

2.6 RELACIÓ ENTRE XARXES I LA TEORIA DE LA INFORMACIÓ
A partir de l’accelerada difusió i especialització que van experimentar els medis de
comunicació en el processament i transmissió d’informació durant la primera meitat del segle
XX, es va desenvolupar el primer model científic del procés de comunicació, conegut com la
“Teoria de la Informació o Teoria Matemàtica de la Comunicació”. Específicament es va
desenvolupar amb la intenció de determinar, amb la màxima precisió, la capacitat dels
diferents sistemes de comunicació per transmetre informació. La clau per mesurar la
informació que s’utilitza en teoria s’anomena informació entròpica, que normalment
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s’expressa amb el nombre de bits mitjà necessaris per establir comunicació sense que hi
hagi pèrdua de la informació que es vol transmetre. S’entén com la mínima longitud del
missatge necessària per tal de comunicar la informació.
La primera formulació de les lleis matemàtiques que governen aquest sistema va ser
realitzada per Hartley (1928) i Shannon (1948) i actualment les seves idees són
considerades com la gènesi de la Teoria de la Informació.
En el cas de les xarxes de transport podem realitzar una anàlisi d’aquestes des de la
perspectiva de la informació, estudiant paràmetres que ens indiquin quina és la seva
navegabilitat. El trànsit i comunicació entre les diferents parts d’un sistema complex són
elements fonamentals encarregats de mantenir un bon nivell de cooperació global. Aquestes
parts també tenen un efecte sobre la transmissió del senyal.
Un exemple el trobem en les cèl·lules, on les macromolècules són transportades entre
components cel·lulars a través d’una espècie d’autopistes que organitzen el trànsit. Aquesta
complicada maquinària cel·lular es pot arribar a simplificar amb una xarxa molecular en la
qual el sistema estigui interconnectat a través d’arestes que assenyalin els possibles camins
existents.
D’una forma similar i enfocant el tema amb la mateixa perspectiva, podem tractar les xarxes
de metro com una situació comunicativa definida per persones que es desplacen des d’una
determinada estació a una altra. En molts casos, la distància del trajecte per si sola suposa
una restricció més petita a l’hora de viatjar ja que el que moltes vegades suposa dificultat és
la informació que necessitem saber per seleccionar l’itinerari adequat (ruta) per poder
localitzar correctament l’estació objectiu. Nosaltres assumirem que la relació ” temps de
viatge / cost “ és igual a zero ja que la informació demandada per anar d’una estació a l’altra
és lògicament nul·la. Això és degut al fet que entre estació i estació no necessitem
informació nova i simplement anem assentats dins del corresponent vagó de metro esperant
arribar a la següent parada.
Durant la realització de l’estudi ens centrarem estrictament en l’aspecte de la informació.
Conseqüentment, això ens permetrà estimar la informació necessària per fer un trajecte
tipus per la xarxa (navegar per la ciutat) i per tant quantificar i comparar la complexitat de la
xarxa de metro de diferents ciutats.
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Plantegem-nos que volem arribar a una determinada estació de la ciutat en la qual estem
vivint. Si hem viscut a la ciutat durant un cert temps probablement ja sabrem com arribar-hi i
per tant desplaçar-nos a la corresponent estació final no ens representarà la recerca de cap
tipus de nova informació. En canvi, si som nouvinguts a la ciutat necessitarem anar pas a
pas analitzant les diferents opcions i direccions possibles per no equivocar-nos i aconseguir
arribar a l’objectiu final. A partir d’aquest supòsit, intentarem quantificar la informació
necessària que hem de processar per no perdre’ns i que ens permeti saber com podem
localitzar la nostra estació de destí correcta.
Aquesta aproximació a l’estudi de la navegabilitat de les xarxes de transport ha estat
introduïda per Roswall i Sneppen (2005).
També esbrinarem quina informació necessitem conèixer en mitjana des de qualsevol
estació de la xarxa per localitzar-ne una de concreta. A continuació resoldrem el problema
invers, el resultat del qual ens indicarà com de bé s’amaga una determinada estació dins de
la xarxa (dificultat de localització).
En següents capítols portarem a terme un estudi i explicació detallada de cadascun dels
paràmetres presentats. Per determinar-los haurem de fer el què anomenarem “caminades
per la xarxa”. Aquestes caminades, que les realitzarà un passatger aleatori, ens permetran
establir d’una forma quantitativa i qualitativa els temes presentats sobre la navegació en
xarxes complexes.
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PART I
3 FONAMENTS TEÒRICS
Arribats a aquest punt, i havent repassat l’estat de l’art, ens disposem a realitzar una
descripció del material i mètodes, en definitiva de les eines que s’utilitzaran al llarg del
desenvolupament de l’estudi. La metodologia que es presenta tot seguit permet realitzar una
descripció de les propietats estructurals, englobant des de temes referents a la seva
topologia a paràmetres que ens determinen la navegabilitat de la xarxa dels sistemes de
metro que volem analitzar. Veurem que s’engloben tant temes fonamentals de la teoria de
grafs com temes adoptats que fan referència al camp de l’anomenada Teoria de la
Informació.
L’anàlisi comparativa entre xarxes i les corresponents conclusions que se’n derivin estaran
basades en l’aplicació d’aquesta metodologia i processos, àmpliament utilitzats i contrastats
en el camp científic, per l’estudi de les xarxes complexes. Per tant, aquestes són les bases
que ens serveixen per posicionar-nos davant el problema que ens plantegem analitzar.
Primer de tot elaborem una breu introducció a les xarxes complexes per donar pas a un
conjunt de definicions i conceptes metodològics necessaris per al desenvolupament del
projecte.
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1

(COMPLEX NETWORKS)

Les xarxes complexes són conjunts de nodes interconnectats entre si i que interactuen
d’alguna forma entre ells d’una forma no trivial (no regular). El que succeeixi a una part del
sistema afecta de manera altament no lineal a la resta d’elements i, a més, aquest tipus de
sistemes presenten comportaments emergents de tal forma que el tot no és la simple suma
de les seves parts.
L’estudi general de les xarxes complexes pot dividir-se en dos camps diferenciats i
complementaris: estructura i dinàmica. En el primer camp d’estudi s’està interessat en
determinar les propietats estructurals (o topològiques) de la xarxa, és a dir, en les propietats
que ens diuen com estan connectats uns nodes amb els altres.
Un exemple típic de sistema complex que podem considerar és la cèl·lula animal. La cèl·lula
està formada per moltes parts diferents (ribosomes, mitocondris, nucli, membranes, ADN,
ARN..) i cadascuna d’elles s’encarrega de realitzar alguna funció específica. Està demostrat
que aquestes parts de la cèl·lula responen de forma no lineal davant efectes externs. Fins i
tot, algunes vegades una mutació en el ADN no té cap efecte sobre la cèl·lula mentre que
d’altres pot arribar a ser fatal per l’individu. A més, la cèl·lula presenta comportaments
emergents que no poden explicar-se en termes de les propietats de les seves parts
individuals. Per tant, podem parlar d’una cèl·lula malalta però no podem dir que un ribosoma
o una proteïna estiguin malalts. La malaltia és una propietat que emergeix com a resultat de
l’organització col·lectiva de tots els constituents de la cèl·lula.
Els exemples de xarxes complexes són molt nombrosos. El cervell és una xarxa de
neurones. Una organització és una xarxa de persones. L’economia global és un xarxa
formada per xarxes a nivell nacional, les quals a l’hora són xarxes constituïdes pels mercats

1

N.A: A partir d’ara, pels termes dels quals no disposem de definicions formals en català ens hi

referirem amb la traducció que s’ha cregut més oportuna en cada cas, sempre mostrant entre
parèntesi la definició original en anglès.
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regionals. Al mateix temps també es pot considerar que els mercats són xarxes d’interacció
entre productors i consumidors, etc.
L’Internet és una xarxa de ‘routers’ o dominis i la World Wide Web (WWW) és una xarxa de
pàgines web (veure Figura 5):

Figura 5. Estructura de les xarxes d’Internet i de la WWW. En la xarxa d’Internet, els nodes
són ‘routers’ (o dominis) connectats per arestes físiques tipus fibra òptica. Els nodes de la
WWW són pàgines web connectades entre elles per ‘hyperlinks’ (URL’s) (Font: Wang and
Chen 2003).
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El mateix podríem comentar de les xarxes de transport ja que, per exemple, en una xarxa de
metro una sola averia en una estació pot arribar a provocar el caos circulatori a la resta de la
ciutat. Això dependrà de si la xarxa és més o menys robusta (resilient) però, si que podem
assegurar que la xarxa es comporta com un tot i qualsevol variació en els seus constituents
(agents), ja sigui positiva o negativa, afectarà globalment al sistema. Indefectiblement aquest
fet provoca el plantejament de noves preguntes tals com: qui interactua amb qui?, és més
robusta una determinada xarxa o la mateixa xarxa aleatoritzada?, etc.
En els darrers anys l’estudi de les xarxes complexes ha rebut un fort impuls i aquesta àrea
de coneixement ha estat estudiada de forma extensa. Els factors més importants que han
provocat l’aparició del què podríem anomenar la nova ciència de les xarxes són:
-

El sorgiment de grans bases de dades referents a la topologia de diverses xarxes
reals.

-

Un increment notable de la potència de computació, lligat amb l’aparició de la Teoria
de la Informació.

-

Un trencament sense precedents de les barreres entre disciplines, el què ha provocat
que el camp de les xarxes hagi esdevingut d’alguna manera una ciència d’interès
global.

-

Un nou punt de vista integral que ha generat un interès per entendre els sistemes
com un tot, de la forma més general possible.

3.1.1 Xarxes petit món

(Small World Networks)

Una xarxa petit món s’entén com un tipus de xarxa on la majoria de nodes no són veïns
entre ells però la distància per viatjar d’un node a l’altre és petita. Aquest efecte petit món és
el mateix que es dóna en xarxes aleatoritzades. Normalment el fet que moltes xarxes
aleatoritzades tinguin una distància mitja entre nodes petita (variant típicament amb el
logaritme del nombre de nodes) va lligat a la circumstància que tinguin un coeficient
d’agrupament petit.
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En canvi, aquest tipus de xarxes es distingeix perquè el coeficient d’agrupament (primers
veïns que alhora són veïns entre ells) de la xarxa, és elevat. Un valor del coeficient
d’agrupament elevat també es dóna típicament en xarxes reticulars regulars (en forma
d’enreixat).
En la Figura 6 podem observar que les característiques de les xarxes petit món es situen a
cavall entre les xarxes regulars i les xarxes aleatòries tal i com hem comentat.

Figura 6. Les xarxes petit món són una superposició
de xarxes reticulars regulars i grafs aleatoris (Dorogovtsev et al. 2003).
Els científics Watts i Strogatz (1998) van proposar per primera vegada un model de xarxa
amb aquest tipus de correlació (veure Figura 7) que fa que les xarxes siguin molt compactes
i que reprodueixin els efectes que tenen a la realitat un gran nombre de xarxes, amb efectes
de petit món i elevat coeficient d’agrupament al mateix temps.
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Figura 7. Quatre models de xarxa diferents, tots ells dissenyats per intentar reproduir xarxes
reals. (a) xarxa reticular bidimensional. (b) N=24 nodes i m= 60 arestes corresponent a
p=0.14 per una xarxa aleatòria model Erdös Rényi. (c) Model de xarxa petit món proposat
per Watts i Strogatz; 24 nodes cadascun connectat amb el primer i segon veí més proper. 4
arestes han estat recablejades fruit d’una probabilitat de recablejat p=0.08. (d) Xarxa lliure
d’escala amb una distribució de grau P(k)~k-2.2. Font: Roswall 2006.

3.2 DEFINICIONS
Per dur a terme la representació d’una xarxa s’utilitzen grafs. Un graf G(V,A) consta d’un
conjunt V(G) d’elements anomenats nodes o nodes i d’un conjunt L(G) de connexions entre
aquests nodes anomenades arestes o links.
Cada aresta es pot pensar com una parella no ordenada de nodes diferents. Les arestes
d’una xarxa poden ser dirigides o no dirigides. En el cas d’arestes, si a i b són dos nodes del
graf, l’aresta que els connecta es representa per {a,b} o per {b,a}. També és possible
representar aquesta aresta d’una manera més simple per ab o per ba. Això és degut al fet
que els camins eab i eba són equivalents. En les xarxes de metro treballarem sempre amb
estats bidireccionals de la informació, és a dir, amb vies de doble sentit. No tindrem
restriccions en quan al fet d’anar o tornar entre la mateixa parella d’estacions i això farà que
ens centrem en tractar grafs no dirigits. Per altra banda, tampoc considerarem l’existència de
bucles (arc amb la mateixa estació d’origen i de destí) i d’arestes paral·leles ja que tot i que
aquests casos es poden produir en les xarxes reals estudiades, en la nostra esquematització
d’aquestes (veure apartat referent als espais de treball) no tindrem en compte aquesta
possibilitat.
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Gràficament els nodes es representen per punts en el pla i les arestes per corbes (sovint
segments) que connecten els nodes corresponents. Una representació gràfica d’un graf
s’anomena graf geomètric associat a un graf.
La següent figura (Figura 8) ens mostra una xarxa representada esquemàticament com un
graf:

Figura 8. Xarxa esquematitzada amb N=4 nodes {u,v,x,y}
i m=4 arestes {euv ,evx ,exy ,evy}. Font: Roswall 2006.

3.2.1 Grafs ponderats
Es pot incorporar un cert pes a les arestes. Aquest valor associat a cada aresta pot
simbolitzar la capacitat de transport de l’aresta, el flux d’informació que hi pot transitar o, per
exemple, el cost que suposa transitar per aquesta en el cas d’haver de pagar algun tipus de
taxa, peatge, etc. Els grafs als quals assignem a les arestes un determinat nombre real en
funció del què volem modalitzar s’anomenen grafs ponderats.
En el cas de les xarxes de metro ho podríem entendre com el nombre de passatgers que
circula entre cada estació, el temps necessari per anar d’una estació a una altra o bé com la
longitud real en quilòmetres que hi ha d’estació a estació.
La definició d’aquest cost ens permetria la resolució de certs tipus de problemes relacionats
amb aquests temes: camins de cost mínim, de temps mínim, etc, però en una primera
disposició suposarem que totes les arestes tenen el mateix pes específic dins la xarxa i
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que el cost associat per poder transitar per cadascuna d’elles és exactament el mateix. En
aquest estudi, no discutirem casos on tinguem pesos associats a arestes ni pesos associats
als nodes.

3.2.2 Matriu d’adjacència
La informació referent a l’estructura del graf s’emmagatzemarà en la matriu d’adjacència A.
La matriu d’adjacència A del graf G és una matriu booleana i quadrada (NxN) de la forma
A=[aij], el nombre de files i columnes de la qual és igual al nombre de nodes (estacions(N))
del graf.
L’element aij de A valdrà 1 si els nodes i i j estan connectats per una aresta ({vi,vj}). En el cas
contrari aquest element prendrà valor igual a zero. Si el graf no conté bucles llavors els
elements diagonals de la matriu d’adjacència seran iguals a zero: aii=0 .
La matriu A serà simètrica per grafs no dirigits: aij = aji . Un gran nombre de termes referents
a grafs no dirigits es poden expressar en termes de la pròpia matriu d’adjacència. Alguns
d’aquests paràmetres són des del grau d’un node, a la suma de graus del graf, el coeficient
d’agrupament del graf, etc.

3.3 DESCRIPCIONS TOPOLÒGIQUES DE XARXA
Conceptes com grau d’un node, camí mínim i coeficient d’agrupament són alguns elements
fonamentals que descriurem per tal de comprendre una mica més en profunditat l’intrínsec
mecanisme de funcionament de les xarxes.

3.3.1 Grau d’un node
El grau és una propietat característica important de cada node2. Basant-se en el grau dels
nodes és possible obtenir diverses mesures representatives de la xarxa.

2

N.A: durant la redacció del present estudi s’ha utilitzat indistintament tan la paraula grau com la

paraula connectivitat alhora de referir-se a la mateixa definició.
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Els dos extrems que determinen una aresta s’anomenen els extrems de l’aresta i es diu que
l’aresta és incident als nodes. Conseqüentment, direm que dos nodes són veïns entre ells
només si existeix l’aresta que els uneix.
El grau d’un node ki és el nombre d’arestes incidents al node i. Aquest valor és el mateix que
el nombre de primers veïns del node i.
El grau d’un determinat node es pot calcular a partir de la matriu d’adjacència tal i com
segueix:

N

ki = ( A2 ) ii = ∑ Aij
j =1

(Eq. 1)

En conclusió tindrem que el grau màxim de la xarxa serà, k max = max k i .
i

Una de les propietats que caracteritza l’estructura d’una xarxa és la distribució de graus P(k)
que ens dóna la probabilitat que un node escollit a l’atzar tingui k connexions (veïns). En la
situació estàndard de xarxes no dirigides introduïm, per cadascun dels nodes, el que
entenem com a distribució de grau p(k,s,N). Aquesta és la probabilitat que el node s dins de
la xarxa de mida N tingui k connexions (k primers veïns).
Coneixent les distribucions de grau de cadascun dels nodes de la xarxa podem trobar
fàcilment el que anomenarem distribució total de grau:

1
P(k , N ) =
N

N

∑ p ( k , s, N )

(Eq. 2)

s =1

En una primera observació comprovem que això ens permet conèixer quin és el grau mitjà
de la xarxa ja que aquest es calcula com:

k=

1
∑ k i = ∑k k · P ( k )
N i

(Eq. 3)

40

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Per altra banda, de la relació anterior se’n desprèn una propietat interessant. En un graf G
es verifica que el nombre total d’arestes (m) és igual a k ·N/2, o el que és el mateix, la suma
dels graus de tots els nodes és el doble que el nombre total d’arestes:

N

∑k
i =1

i

= 2·m
(Eq. 4)

La distribució de graus d’una xarxa caracteritza només les propietats a nivell local del que
seria la xarxa, però moltes vegades aquesta informació limitada és suficient per determinar
les principals propietats d’aquesta.
Diferents fonts d’informació parlen també del que anomenen indicador de complexitat
(Kansky 1963). Aquest indicador (β) és el rati entre el nombre d’arestes i el nombre de nodes
que té una xarxa. Hem vist que aquesta mesura té una correlació perfecte amb el grau mitjà
de la xarxa. Hem considerat, per tant, que aquesta darrera mesura com a redundant i no
l’hem utilitzat al llarg de la realització de la nostra anàlisi.
Els tipus de distribucions P(k) més importants són les següents:
− z·

zk
k!

Poisson

P (k ) = e

Exponencial

P(k ) = C ·e −α ·k

(Eq. 6) (b)

Lliure d’escala o Potencial

P (k ) = C ·k −γ

(Eq. 7)

Potencial truncada

P (k ) = C ·k −γ ·e −α ·k

(Eq. 8) (c)

(Eq. 5) (a)
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Les xarxes amb topologia de Poisson (Eq.5) són importants principalment per raons
històriques ja que aquestes xarxes van ser les primeres que es van analitzar
matemàticament. Aquesta anàlisi la van dur a terme els matemàtics Paul Erdös (1913-1996)
i Alfréd Rényi (1921-1970) durant la dècada dels 50.
Aquestes xarxes també són conegudes com a xarxes tipus Erdös-Rényi, però malgrat la
seva importància històrica estan lluny de ser una descripció acurada de les xarxes reals
observades.
La distribució potencial truncada (Eq.8) introdueix el terme exponencial que té en compte els
efectes ocasionats pel fet que la xarxa sigui de mida finita. Aquesta distribució és una
alternativa respecte el comportament asimptòtic de la distribució potencial que en definitiva
no és del tot realista en xarxes finites. Normalment tindrem que kcut ~k0·N 1/( γ -1) . Valor de
grau a partir del qual la distribució potencial no tindrà validesa representativa. Emprant
l’escala logarítmica la següent expressió dóna la posició del truncament d’una forma bastant
acurada: kcut ≈ ln(k0) + ( γ -1)-1 · ln(N).

En els casos que tinguem xarxes amb “cues primes” (baixa probabilitat de trobar nodes amb
grau elevat γ>3) tant la distribució exponencial com la distribució potencial són bons
candidats a descriure la fenomenologia de la xarxa. Aquest fet és degut a què és difícil
distingir la diferència de bondat d’ajust entre una i altra corba quan tenim xarxes amb “cues
primes”.
Tot i això, és conegut que l’exponencial sempre tendirà més ràpidament a zero, en canvi la
potencial sempre es manté per sobre de la corba exponencial. Aquest resultat el podem
demostrar per un cas concret. Suposant γ=4 tenim que:

⎛ e − αk
L = lim⎜⎜ −γ
k →∞ k
⎝

⎞ 0
⎟⎟ =
⎠ 0

⎛ kγ
L = lim⎜⎜ αk
k →∞ e
⎝

⎞ ∞
⎟⎟ =
⎠ ∞

(Eq. 9)
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Per tal de solucionar la indeterminació apliquem la regla de l’Hôpital. Un cop realitzades les
corresponents derivades comprovem que del numerador obtenim un polinomi que depèn
exclusivament de γ. Al fer el límit tindrem que:

⎛ γ ·(γ − 1)(
· γ − 2 )(
· γ − 3)·k γ −4 ⎞ p(γ )
⎟⎟ =
lim⎜⎜
=0
k →∞
∞
α 4 ·eαk
⎝
⎠

(Eq. 10)

La cua és més gran en la distribució potencial, cosa que al realitzar el corresponent límit
queda demostrada (veure Figura 9). En el cas de la distribució potencial ens trobem que si
2<γ<3 llavors la variància (k) = ∞. Aquest fet no passa quan tractem amb distribucions
exponencials.

P(k)

k

Figura 9. Cua pesant (color groc) en la distribució potencial ( 2 < γ ≤ 3 ).
Altes probabilitats de trobar nodes amb grau elevat.
També és important, per tal de fixar conceptes, fer un matís entre la topologia exponencial i
la topologia lliure d’escala. La distribució exponencial apareix en el context del creixement de
xarxes com el resultat del que s’anomena enllaç igualitari (no preferencial), és a dir, en una
situació en la qual cada node nou que s’afegeix a la xarxa pot enllaçar a qualsevol dels
nodes ja existents amb la mateixa probabilitat. En aquest sentit el nou enllaç que es forma
és igualitari perquè no discrimina entre nodes ja existents.
En canvi, la topologia lliure d’escala o potencial té en compte el fet que normalment en
xarxes reals les connexions entre diferents nodes no es donen de forma igualitària. Per
exemple, si volem anar a treballar a una empresa no buscarem una empresa a l’atzar, sinó
que buscarem feina a l’empresa més important del sector, a la que ens asseguri una bona
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posició professional o potser ens dirigirem a l’empresa que tingui un millor tracte personal
amb els seus treballadors. Això farà que possiblement aquesta empresa sigui la més
sol·licitada i la que en definitiva tindrà més demandes de treball. Seguint aquesta premissa,
Barabási va idear el concepte d’enllaç preferencial en el qual els nous nodes que
s’afegeixen a la xarxa es connectaran preferentment amb els nodes ja existents i que tinguin
un major nombre de connexions. Intuïtivament podem pensar que l’enllaç preferencial
consisteix en què un node sempre tracta d’estar connectat amb els nodes més “populars”,
en conseqüència, amb els nodes amb més connectivitat.
Un resultat interessant de l’aplicació de l’enllaç preferencial és que genera distribucions de
connectivitats amb cues lliures d’escala. Són aquestes llargues cues les responsables de
que existeixin elements altament connectats.
En una distribució potencial de graus γ sol prendre valors entre 2 i 4 (Dorogovtsev and
Mendes 2002). En aquest tipus de xarxes, el grau mitjà <k> és una mesura poc rellevant.
Aquest fet és degut a que en una xarxa ‘lliure d’escala’ cada node té una probabilitat
significativament elevada de tenir grau molt més elevat que el grau mitjà de la xarxa.
Aquests nodes altament connectats dominen la topologia de la xarxa formant el què
anomenem ‘hubs’, característica que no és típica en xarxes aleatòries ni en xarxes petit
món.
En canvi, un node situat en una xarxa que tingui una distribució exponencial de graus té un
grau típicament k ~ <k>.
Per altra banda, és important saber que quan el programa agrega una corba potencial a una
determinada gràfica que ens mostra una probabilitat acumulada de graus el que està fent és
agregar una corba del tipus f(k)=C’·( γ -1)·k- γ’ . Però nosaltres el que estem representant és
el gràfic donat per la integral:

P (k ) = ∫

k max

k

p(k )

(Eq. 11)

Al fer la integral de f(k) serà: F(k)=1-C· k1-γ . La probabilitat acumulada seguirà la següent
expressió P(k)=1-F(k)=C·k1-γ . Això farà que per trobar l’exponent que realment estem
buscant γ haguem de fer la següent operació: γ = γ’+1. Aquesta és la forma de procedir per
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tal d’obtenir el coeficient γ desitjat i el qual és d’interès conèixer de cara a la realització de la
nostra anàlisi.
En el cas d’ajust de la corba exponencial la situació és lleugerament diferent ja que el que
estem fent és agregar una corba de tendència del tipus f(k)=C’·efem la integral de f(k) serà: F(k)= C·e

- α ·k

α ·k

. El que obtenim quan

. L’exponent de la línia de tendència agregada i

l’expressió de la probabilitat acumulada és el mateix: P(k)=F(k)=C·e-

α ·k

. El coeficient α

desitjat és doncs el valor que obtenim directament de l’agregació de la corresponent línia de
tendència.
Aquest apunt és necessari realitzar-lo per saber què estem fent en tot moment, intentant no
provocar confusió sobre els resultats obtinguts.

3.3.2 Grau mitjà dels primers veïns
És el nombre mitjà de veïns que té un veí d’un node de grau k. Desplegant aquesta definició
pel global d’una xarxa podem dir que el grau mitjà dels primers veïns és en mitjana “el
nombre mitjà de veïns que té un veí d’un node de grau k”.
És interessant comprovar la correlació existent entre el grau de diferents nodes ja que
aquest fet juga un paper important en algunes propietats estructurals i dinàmiques de la
xarxa. L’aproximació més natural és considerar les correlacions entre dos nodes connectats
per una aresta. Aquesta correlació pot ser expressada com la distribució de graus de la unió
P(k,k’) entesa com la probabilitat que una aresta arbitrària connecti un node amb grau k amb
un node amb grau k’. Una altra forma és expressar la dependència entre graus dels nodes
en termes de probabilitat condicional que un veí arbitrari d’un node amb grau k tingui grau k’,

P(k '| k ) =

Cal

notar

que

∑

< k > P(k , k ' )
kP(k )

k

P(k '| k ) = 1 .

(Eq. 12)

Per

xarxes

no

dirigides,

P(k,k’)=P(k’,k)

i

k’ P(k|k’)P(k’)=kP(k’|k)P(k).
P(k,k’) i P(k’|k) ens caracteritzen formalment la correlació de graus nodal. Aquesta mesura
però és difícil de realitzar experimentalment, degut al fet que habitualment les xarxes
45

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

tenen mida finita donant com a resultat xarxes amb un baix nombre de nodes de grau elevat.
Aquest problema pot ser solucionat si calculem el grau mitjà dels primers veïns dels nodes
amb un grau determinat k,

k nn (k ) = ∑ k ' P(k '| k )

(Eq. 13)

k'

Si no existeixen correlacions, knn (k) és independent de k, knn(k)=<k2>/<k>. En el proper
apartat estudiarem què passa quan apareixen relacions en les quals nodes amb grau elevat
estan connectats també amb nodes de grau elevat o viceversa.

3.3.3 Coeficient d’assortativitat

(Correlation coefficient)

Quan knn (k) és una funció creixent de k, nodes amb grau elevat tenen tendència a estar
connectats amb nodes de grau elevat també i la xarxa es pot classificar com assortativa. Per
altra banda, quan knn (k) és una funció decreixent de k, nodes amb grau elevat tendeixen a
estar connectats amb nodes de grau petit i la xarxa s’anomena disassortativa.
Per tal d’analitzar i estudiar aquestes correlacions grau-grau utilitzarem el coeficient
d’assortativitat r, proposat per Newman (Newman 2002). Aquesta mesura que pren valors
compresos en el rang -1 ≤ r ≤1 i està basat amb al coeficient de Correlació lineal de Pearson
(Newman 2003) aplicat al grau de cada node als extrems d’aresta (x & y). Cal recordar que
el coeficient de correlació de Pearson és un índex estadístic que mesura la relació lineal
entre dues variables quantitatives. El càlcul es realitza dividint la covariància pel producte de
les desviacions estàndard d’ambdues variables:

r=

σ XY
σ X ·σ Y

(Eq. 14)

El que proposa Newman és una adaptació d’aquest càlcul al fet que cada aresta té un node
a cada extrem i per tant el que fa és avaluar si existeix algun tipus de relació entre els graus
dels nodes dels extrems de cadascuna de les arestes:
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2

⎛1 m 1
⎞
1 m
xi · yi − ⎜ ∑ (xi + yi )⎟
∑
m i =1
⎝ m i=1 2
⎠
r=
2
m
⎛
⎞
1 m 1 2
1
1
2
xi + yi − ⎜ ∑ (xi + yi )⎟
∑
m i =1 2
⎝ m i=1 2
⎠

(

)

(Eq. 15). m: nombre d’arestes del graf.
El valor de l’índex de correlació pren valors dins de l’interval [-1,+1]:
Si r=0, no existeix cap correlació de graus. L’índex indica per tant una independència total
entre les dues variables, és a dir, que la variació d’una d’elles no influeix en absolut en el
valor que pugui prendre l’altra (p.e. grafs aleatoris).
Si r=1, existeix una correlació positiva perfecta. L’índex indica una correlació positiva
perfecta. Existeix una relació directa: quan una de les variables (grau) augmenta l’altra ho fa
amb una proporció idèntica.
Si 0 < r < 1, existeix una correlació positiva de graus (p.e. xarxes socials).
Si r=-1, existeix una correlació negativa perfecta. Aquest valor ens diu que existeix una
relació inversa: quan una de les variables augmenta, l’altra disminueix amb idèntica
proporció.
Si -1 < r < 0, existeix una correlació negativa de graus (p.e. xarxes de proteïnes, xarxes
tecnològiques, etc).
La correlació de graus normalment s’utilitza per caracteritzar xarxes i validar l’habilitat de les
xarxes modelitzades per representar topologies típiques en xarxes reals. Newman va
calcular el coeficient d’assortativitat per algunes xarxes reals i algunes modelitzacions
d’aquestes i va descobrir que tot i que les modelitzacions reproduïen característiques
topològiques com la distribució de graus potencial o les propietats de les xarxes petit món,
moltes d’aquestes fallaven al reproduir el coeficient d’assortativitat (r=0 per les
modelitzacions de Erdo-Rényi i Barabási). A més, es va descobrir que el coeficient
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d’assortativitat depèn del tipus de xarxa.
Moltes xarxes mostren un comportament assortatiu ja que nodes amb grau elevat tenen
tendència a estar connectats amb nodes que també presenten un valor de grau elevat. Un
exemple d’aquest tipus de xarxes es dóna en xarxes socials on una persona que tingui molts
amics tindrà tendència a tenir amistat amb gent que a l’hora tingui també molts amics. Una
propietat que es deriva d’una xarxa amb comportament assortatiu per exemple, és que són
xarxes amb alta resiliència l’atac focalitzat a alguna part d’aquesta, ja sigui un node o una
aresta. Però això té inconvenients ja que en casos de propagació de malalties les xarxes
socials són especialment vulnerables essent difícil controlar el focus i la seva dispersió
(escampament).
Altres xarxes en canvi, mostren un comportament disassortatiu ja que nodes amb grau
elevat estan connectats amb nodes de grau baix. Aquest és el cas d’Internet on els nodes
amb grau molt elevat representen, per exemple, les companyies proveïdores del servei les
quals estan connectades amb molts clients diferents, mentre que els clients en la majoria de
casos contracten el servei a una sola companyia (una sola connexió). Aquest comportament
disassortatiu també es manifesta en xarxes biològiques.
Presentem la taula següent com un recull de valors del coeficient r per xarxes reals de
diferents tipus i grandària:
Xarxes del món real
Physics coauthorship
Biology coauthorship
Mathematics coauthorship
Film actor collaborations
Company directors
Internet
World-Wide Web
Protein interactions
Neural network
Food web

N
52909
1520251
253339
449913
7673
10697
269504
2115
307
92

r
0.363
0.127
0.12
0.208
0.276
-0.189
-0.065
-0.156
-0.163
-0.276

Taula 1. Coeficient d’assortativitat per diferents tipus de xarxes. Font: Newman 2002.
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3.3.4 Seqüència de graus d’un graf
La seqüència ordenada en forma decreixent de tots els graus dels nodes d’un graf
s’anomena la seqüència de graus del graf.
En el present estudi és important conèixer la seqüència de graus de les xarxes amb que
treballem ja que coneixent aquesta seqüència podrem aplicar el mètode de recablejat per
l’obtenció de xarxes aleatòries que més endavant es detalla.

3.3.5 Indicador de connexió
Aquest indicador de connexió (Kansky 1963) és el rati entre el nombre d’arestes de la xarxa
(m) i el nombre més gran d’arestes que podria tenir un graf pla amb el mateix nombre de
nodes (N):

τ=

m
3·( N − 2)

(Eq. 16)

El fet de tenir la xarxa de metro subterrània fa pensar que existeixen limitacions i restriccions
imposades per la geografia degut a que la xarxa no pot estar organitzada amb gaires capes
diferents (seria natural pensar amb un graf en dues dimensions). El símil amb el nombre de
connexions existents amb un graf planar del mateix nombre de nodes va dirigit en aquest
sentit ja que estudiem xarxes que, tot i no ser estrictament planes, no poden tenir un grau de
connexió més elevat que una xarxa plana. Veurem quins nivells de connectivitat tenen les
xarxes de metro en relació a una xarxa amb el mateix nombre de nodes.

3.3.6 Coeficient d’agrupament

(Clustering coefficient)

El coeficient d’agrupament (Albert and Barabási 2002) ens mesura la probabilitat que dos
veïns d’un node siguin també veïns entre ells. En un graf aquesta relació pren forma de
triangles. Un valor elevat d’aquest coeficient reflecteix l’alta quantitat de triangles existents a
la xarxa.
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El coeficient d’agrupament d’un node i-èsim ve donat per l’expressió següent:

C i (G ) =

# d ' arestes entre veïns de v
⎛ ki ⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ 2⎠

(Eq. 17)

El coeficient d’agrupament mitjà d’una xarxa de n nodes queda definit com:

N

C (G ) = ∑ Ci (G ) / N
i =1

(Eq. 18)

El coeficient d’agrupament (veure Figura 11) ens caracteritza la densitat de connexions en
l’ambient més pròxim del node.
Una altra expressió comú molt utilitzada i que ens defineix aquest paràmetre del coeficient
d’agrupament de la xarxa és la següent (Barrat i Weight, 2000):

C = 3·

NΔ
NU

(Eq. 19)

On NΔ són el nombre de triangles existents a la xarxa (Figura 10). Els triangles són trios de
nodes on cada node està connectat amb els altres dos. NU en canvi, representa el nombre
de connexions triples de nodes existents a la xarxa.

Figura 10. Cada triangle està format per 3 tripletes de nodes diferents.
Són tripletes de nodes on un dels nodes està connectat amb els altres dos (triangles oberts).
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Figura 11. Il·lustració esquemàtica de la definició de coeficient d’agrupament. Podem
observar que només hi ha present una part de les connexions entre primers veïns possibles
del node explorat (C=1/3).

3.3.7 Nombre de bucles de la xarxa

(Network loops)

El nombre de bucles a la xarxa el calcularem de la següent forma:

Θ = m − N +1

(Eq. 20)

Aplicant aquesta fórmula obtenim el nombre de cicles tancats total que conté la xarxa amb
qüestió. És cert que la majoria d’aquest cicles apareixeran en forma de triangles a la xarxa
(causants de tenir un cert coeficient d’agrupament), però hem de tenir en compte que la
fórmula no especifica quina és la longitud d’aquests cicles, circumstància que no ens permet
saber si apareixen en forma de triangles o no. Tot i això pot ser una mesura indicativa de
quina és l’estructura de la xarxa i si presenta una certa semblança estructural amb una xarxa
regular o no.
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(Shortest path)

En el cas que ens ocupa i al no treballar amb pes a les arestes, tal i com s’ha comentat
anteriorment, definim una longitud (“1”) igual per totes les arestes de la xarxa.
Conseqüentment, la distància entre una parella de nodes vindrà donada pel nombre
d’arestes recorregudes per anar d’un node a un altre. El camí mínim luv=lvu entre els nodes u
i v prendrà un valor donat pel mínim nombre d’arestes necessàries per anar de u a v.
Cada graf té una distribució de camins de longitud mínima entre cadascuna de les parelles
possibles de nodes. En el cas que el graf només contingui una component connexa, direm
que el graf és connex i que està format per un sol mòdul. En aquesta situació podem definir
la longitud mitjana dels camins mínims l com la mitjana a través de la distribució total de
camins mínims {luv}.
Aquest concepte permet especificar el diàmetre de la xarxa com el valor màxim d’aquests
camins mínims entre qualsevol parella de nodes.

φ = max(d{vi , v j })

(Eq. 21)

En aquest cas essent i≠j tenim un total de [N·(N-1)/2] combinacions possibles de parelles de
nodes a considerar. Aquest valor coincideix amb el nombre d’arestes màxim que pot tenir un
graf simple. En el cas que obtinguem el diàmetre de la xarxa infinit poden estar passant
dues coses: o el graf no és connex (vàries components connexes disconnexes entre si) o bé
aquest té infinitat de nodes.
Per altra banda, el node que tingui la distància mitjana més curta cap a la resta de nodes de
la xarxa podem dir que serà definit com el node central de la xarxa. Precisament, això ens
permet parlar de les mesures de centralitat i de proximitat que definirem tot seguit3.

3

N.A: d’ara en endavant, per les mesures que sigui necessari calcular camins de longitud mínima cal

tenir present que s’ha considerat la unicitat de camins mínims entre cada parella d’estacions. Això és
una simplificació de la realitat ja que en alguns casos es pot donar aquesta multiplicitat de camins.
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L’aplicació de l’algorisme de Dijkstra ens permetrà trobar el conjunt de camins mínims que
estem buscant. La condició que ha de tenir el graf per poder aplicar aquest algorisme és que
no hi pot haver costos negatius associats a les arestes però a nosaltres no ens afecta
aquesta restricció.

3.3.9 Mesura de centralitat nodal

(Centrality measure)

Aquesta mesura es defineix com la mitjana de les longituds dels camins mínims d’un node
respecte la resta de nodes de la xarxa. És un indicador de “com de proper estic respecte la
resta de nodes de la xarxa”:

Di =

∑ d (v , v
i

j ≠i

j

)

N −1

(Eq. 22)

Per entendre la informació que ens brinda aquest paràmetre d’una forma més intuïtiva,
definim la proximitat nodal (Ti) com el invers de la mesura de la centralitat. D’aquesta
manera, nodes altament pròxims a la resta de la xarxa també tindran un valor elevat
d’aquesta mesura, ja que el denominador prendrà valors petits en aquests casos.
Arribats a aquest punt, el fet de definir una mesura de la proximitat nodal mitjana de la xarxa
(closeness) ens pot ser útil per tenir una aproximació de com es comporta globalment una
determinada xarxa i realitzar una comparativa entre diferents xarxes, tot identificant
diferències de comportament entre elles.
Amb tot, aportem doncs una nova manera de tractar la xarxa d’una manera més general tot
definint la següent expressió:

⎛
⎞
⎜ N −1 ⎟
1
T = ∑⎜
⎟
N i ⎜ ∑ d (vi , v j ) ⎟
⎝ j ≠i
⎠

(Eq. 23)
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Aquest paràmetre és el valor mitjà de la inversa de les mitjanes aritmètiques de les
distàncies d’un node respecte la resta de nodes de la xarxa:

⎛1
1
⎜
∑
N i ⎜⎝ d i

T=

⎞
⎟
⎟
⎠

(Eq. 24)

És una mesura més intuïtiva que la centralitat nodal ja que una estació altament central
prendrà un valor elevat d’aquesta mesura i viceversa.

3.3.10

Mesura eficiència d’intercanvi d’informació

Nosaltres partim del fet que és més fàcil transferir informació d’un lloc a un altre quan
l’origen i el destí estan més a prop l’un de l’altre. Per tant, l’eficiència en la comunicació entre
dos nodes i & j es calcula com la inversa de la distància del camí mínim dij entre aquests
dos nodes: ε = 1

d ij

.

Al contrari de la distància del camí mínim, l’eficiència pot ser calculada encara que no
existeixi cap traçat entre els nodes considerats. Això és degut a que en el cas de grafs amb
més d’una component connexa tindrem que:

lim d ij →∞ ε ij = 0

.

L’eficiència global de la xarxa (Latora and Marchiori 2001) es pot calcular com la mitjana
d’eficiències entre totes les parelles de nodes:

Eg =

1
1
∑
N ·( N − 1) i ≠ j d ij

(Eq. 25)

Comprovem que la normalització té en compte el màxim nombre de parelles possibles de
nodes N·(N-1), per un graf complet que té [N·(N-1)]/2 arestes.
Per fer-nos una idea del significat d’aquesta mesura, podem pensar en el símil d’una xarxa
d’abastiment d’aigua. Quant més llarga i ramificada és aquesta xarxa les pèrdues
augmentaran (anirem perdent fluid pel camí). La xarxa serà menys eficient que en el cas de
tenir una xarxa més curta on la circulació d’aigua sigui més senzilla (el cost que pagarem
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amb pèrdues pel transport de la mateixa quantitat de fluid serà més reduït). Aquesta mesura,
ens mostra aquesta eficiència.
Veiem que l’eficiència global de la xarxa és igual al valor mitjà de la inversa de les mitjanes
harmòniques de les distàncies d’un node respecte la resta de nodes de la xarxa:

Eg =

1
N

⎛ 1 ⎞
1
⎟⎟ ⇒ H = g
E
⎝ i⎠

∑ ⎜⎜ H
i

(Eq. 26)

És conegut i àmpliament contrastat, per literatura existent sobre el tema, que existeix una
relació de desigualtat que es compleix sempre entre mitjanes harmòniques, aritmètiques i
geomètriques:

H ≤G≤ X

⇒

1
1
≥
H X

(Eq. 27)

Aquesta circumstància ens fa intuir (a falta de realitzar les corresponents verificacions) que
és possible que existeixi una relació directa entre la mesura de proximitat nodal mitjana de la
xarxa i la mesura d’eficiència global d’aquesta. Esperem poder comprovar que la mesura
d’eficiència global de la xarxa no és res més que una definició basada en la inversa de la
mitjana harmònica. Així doncs, d’existir aquesta relació entre paràmetres estaríem davant de
dues expressions que ens donarien la mateixa informació mostrada a través de diferents
camins però, en definitiva, una definició no aportaria dades noves respecte l’altra. Això
podria fer intuir que ens trobem amb un cas de mesures redundants.
Per tant, a partir de les relacions establertes esperem que es compleixi la desigualtat que
ens relaciona eficiència i mesura de proximitat nodal. A més s’haurà de verificar, durant la
realització de la corresponent anàlisi, l’existència o no de correlació lineal entre ambdues
mesures.

Eg ≥T

(Eq. 28)
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Internodalitat

Memòria

(Betweenness)

La internodalitat normalitzada d’un node (Freeman 1977) és el nombre total de camins
mínims entre totes les possibles combinacions de parelles de nodes que passen a través
d’aquest com a node intermedi.

B ( m) =

1
U

∑U (i, m, j )
j ≠i

(Eq. 29)

U(i,m,j): camins mínims entre i & j que passen a través de m com a node intermedi.
U: total de possibles camins mínims entre parelles de nodes qualsevols i que són candidats
a tenir el node m com a node intermedi (suposant que no tenim multiplicitat de camins
mínims).

U=

( N − 1)·( N − 2)
2

(Eq. 30)

Partint de l’expressió coneguda [N·(N-1)/2], que ens dóna el nombre total de possibles
parelles de nodes. Segons el nostre criteri de normalització, per tal de no comptabilitzar els
camins (i,m) o (m,j) en els quals el node m ja no tindria opció de ser intermedi, cal que
restem una unitat a cadascun dels factors presents al numerador, obtenint l’expressió
proposada.
Aquesta mesura ens indica la importància del node en el flux global de la xarxa i podem
intuir el fet que nodes amb un grau elevat tinguin també una internodalitat elevada. És a dir,
existeixi algun tipus de relació entre grau i internodalitat.
El concepte d’internodalitat nodal ens podria portar a definir el mateix concepte però pensant
amb les arestes de la xarxa. La internodalitat d’una aresta (Newman 2001) la podem definir
com el nombre total de camins mínims entre totes les possibles combinacions de parelles de
nodes que passen a través de l’aresta considerada com a aresta intermèdia. Una aresta
amb internodalitat elevada ens indicarà que canalitza la circulació d’un gran nombre de
camins mínims entre nodes a través seu. Podríem pensar que una aresta amb internodalitat
elevada anirà a connectar possiblement a un node que a priori també tindrà una mesura de
la internodalitat gran.
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Aquesta mesura té aplicacions en la detecció de xarxes amb modularitat (diferents
components connexes), ja que eliminant les arestes amb internodalitat elevada (veure
Figura 12) podem arribar a esbrinar quina estructura, en termes de modularitat, presenta la
xarxa (presència de barris, etc). També es pot utilitzar per la determinació de paràmetres
relacionats amb l’entropia i la predictibilitat de la comunicació tal i com comprovarem més
endavant.

Figura 12. Xarxa amb estructura de comunitat. Les comunitats són grups de nodes més
intensament connectats entre ells. Les arestes que uneixen diferents comunitats entre si
tindran una internodalitat elevada. Font: Newman 2006.
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Efecte embut

(Funneling)

L’efecte embut (Newman 2001) es dóna quan els diferents veïns d’un node no canalitzen els
camins mínims cap a la resta de nodes de la mateixa forma. És a dir, són un o dos dels
primers veïns del node els que realment ens estan connectant amb la resta de la xarxa.
En gran part la majoria dels camins mínims que ens connecten amb la resta de la xarxa
passen només a través d’aquests nodes que podem considerar “més famosos”.
En el cas de les xarxes de transport això passa amb nodes de grau elevat ja que són pocs
nodes els que acaben canalitzant la gran majoria de passatgers cap a aquestes estacions.
Veurem que la mesura d’entropia de l’efecte embut que presentarem més endavant està
basada amb aquest fet.

3.3.13

Pes específic de la xarxa

(Network specific weight)

El pes específic de la xarxa és una mesura proposada per Kansky (1963) i pretén aportar un
valor explicatiu de la facilitat de moviment dins de la xarxa:

λ=

P
L

(Eq. 31)

Definim P com el pes de la nostra xarxa i com a valor prenem el sumatori de pesos de
cadascun dels nodes (Eq.30). La definició proposada per Kansky sobre el pes de cada node
(pi) és la següent: prendrem pes igual a 1 quan el grau del node també sigui 1 mentre que el
pes associat al node serà dues vegades el seu grau quan el grau sigui més gran que 1.

N

P = ∑ pi

(Eq. 32)

i =1

Per altra banda L és la longitud total de la xarxa. En el nostre cas, al treballar sense pesos
associats a les arestes, considerarem que la longitud total (L) és igual al nombre total
d’arestes de la xarxa. En cas contrari, es podria entendre aquest valor de L com per
exemple la longitud total en km de la xarxa.
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Acabar comentant que valors de λ elevats ens indicaran que suposadament tindrem una
major facilitat de moviment dins de la xarxa. Si observem la figura següent (Figura 13) i
prenent un valor de L=80km comprovem que és més senzill moure`s per la xarxa de
l’esquerra, ja que a priori ho tindrem més fàcil a l’hora d’escollir el camí correcte. La dificultat
extra que ens suposa navegar per la xarxa de la dreta ve donada pel fet que l’elecció del
camí correcte depèn de prendre la decisió adequada d’entre més opcions possibles en cada
cas (símil amb un ‘hub’) i per tant l’elecció és més difícil.

Figura 13. Xarxes amb diferent pes específic. Font: Miriello et al. 2005.
Nosaltres considerem que aquesta mesura és en certa manera caduca ja que ens aporta
informació poc detallada del que seria el comportament de la xarxa. En l’apartat següent
comprovarem que existeixen mesures més precises per explicar els nivells de navegabilitat
d’una xarxa.

3.4

MESURES DESCRIPTIVES DE LA NAVEGABILITAT DE LA
XARXA

Avui en dia la nostra vida va molt lligada al terme informació. No obstant això a vegades
tenim la sensació que la informació que rebem no és sempre la més precisa. Aquest grau
d’imperfecció fa que la comunicació no sigui sempre tan fluida com ens agradaria. En aquest
apartat volem analitzar aquesta connexió existent entre el fet de tenir la quantitat
d’informació més precisa possible per l’existència de bona comunicació entre els diferents
agents d’una xarxa.
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El títol del present capítol ens introdueix el terme de navegabilitat o el que és el mateix parlar
d’accessibilitat o buscabilitat. Nosaltres entendrem aquests conceptes com la dificultat
d’enviar senyals entre dos nodes d’una xarxa sense destorbar aquesta. És a dir, quin és el
cost que ens suposa realitzar el corresponent intercanvi d’informació i en definitiva com és
d’adequat aquest intercanvi.
En les xarxes de metro estudiades i remarcant que cada node individual té importància en la
comunicació global de la xarxa, veiem que la unió principal entre l’accés a la informació que
té cada passatger i quina és la seva posició dins de la pròpia xarxa ens determinaran la seva
mobilitat. Aquest fet té en compte el paper preponderant que juga la topologia de la xarxa
quan parlem d’accessibilitat així com també de la importància dels hàbits comunicatius i
l’habilitat per accedir a nova informació que tingui cada passatger.
Tot i això, fent aquestes consideracions estem obviant un factor important. La comunicació
no és tan sols accedir a la informació necessària per poder navegar per la xarxa. En el cas
de tenir un node el qual té limitada la interacció amb els seus veïns, el seu èxit comunicatiu
no depèn només de la seva pròpia interacció amb la xarxa sinó que depèn de l’habilitat de
les accions que puguin dur a terme els veïns dels seus veïns i així successivament. El fet
d’aprofitar les habilitats comunicatives dels teus veïns ja sigui propers o no, determinaran en
gran mesura l’èxit comunicatiu que pots obtenir tot i estar a priori en una posició
desfavorable de la xarxa.
A l’hora de considerar la navegabilitat en xarxes com les que ens ocupen també hem de
tenir en compte els condicionants geogràfics de les localitats i el tipus de creixement que
han experimentat aquestes xarxes dins la pròpia urb. Els factors geogràfics han estat
extensament estudiats i tot i que en el present projecte no ens ocuparem de realitzar una
anàlisi amb profunditat és important saber que existeixen. A grans trets, les xarxes de metro
es poden classificar en dos grans grups, cadascun amb diferents característiques en quan a
mobilitat i intercanvi d’informació es refereix: xarxes històriques (auto-organitzades) i xarxes
planificades (Kalapala et al., 2006).
Els conceptes que presentem tot seguit, referents a la navegabilitat de la xarxa, estan
intrínsicament relacionats amb la Teoria de la Informació que s’ha presentat en apartats
anteriors.
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En aquest capítol analitzarem el model de passeig i salt que utilitza el buscador Google
aplicat a xarxes de transport. També veurem què entenem i com es quantifica la Informació
d’accessibilitat i localització d’una determinada xarxa.

3.4.1 Model de passeig i salt

(Page Rank)

Els algorismes de cerca d’informació a Internet, com el Page Rank de Google (Pedroche
2006), ens serveixen en aquest cas per establir un nou criteri a l’hora de classificar, segons
la seva importància dins de la xarxa, les estacions estudiades.
Aquesta mesura ens indica el percentatge de vegades que passarem pel node considerat si
fem un viatge aleatori per la xarxa. És a dir, durem a terme un passeig aleatori per la xarxa i
a més anirem fent salts cap a diferents punts de la xarxa amb una determinada probabilitat
de salt no nul·la, el valor de la qual nosaltres decidirem.
Així doncs, cal esperar que una estació important dins la xarxa tingui un Page Rank elevat.
D’aquesta forma, si naveguem per la xarxa un temps suficientment gran tindrem una
elevada probabilitat de trobar-nos amb les estacions de major Page Rank. Aquesta idea
s’adopta del mecanisme de cerca de Google de les pàgines web ja que navegant un temps
suficientment elevat per Internet ens trobarem amb les Pàgines amb un Page Rank més
elevat. Aquest criteri és el que utilitzen per classificar les pàgines web segons la seva
importància dins la comunitat web i per tant, és en l’ordre que es mostren a l’usuari quan
realitza una exploració amb aquest motor de cerca.
En el nostre estudi ens proposem esbrinar quines relacions existeixen entre el Page Rank
d’un node i alguna de les mesures ja definides com internodalitat, grau, etc.
A continuació detallarem el mètode d’aplicació d’aquest algorisme iteratiu de càlcul dels
diferents passos a realitzar per tal d’obtenir els resultats desitjats.
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Tot seguit s’indica l’expressió a utilitzar en el càlcul iteratiu del vector Page Rank, a l’espera
de tractar més en profunditat com es dedueix aquesta expressió:

PR(vi ) =

⎛ PR(v1 ) PR(v2 )
PR(vn ) ⎞
(1 − d )
⎟
+ d ·⎜⎜
+
+ .. +
N
k2
k n ⎟⎠
⎝ k1

PR(vi): Page Rank node i-èsim

N: nombre nodes xarxa

ki:grau node i-èsim

d: Prob. de salt

(Eq. 33)

Una de les característiques del Page Rank és que si un navega aleatòriament per la xarxa i
està un temps suficientment gran passejant té una major probabilitat de trobar les pàgines
amb un major Page Rank.
Imaginem que tenim una persona que va saltant de forma aleatòria d’una estació a una altra.
Volem construir una matriu de transició P, els elements de la qual ens donin les propietats
condicionals de salt. Per fer-ho, assumirem el fet que quan s’entra en una estació es té la
mateixa probabilitat d’escollir qualsevol enllaç (aresta) sortint. Aquest fonament és la base
del model de Brin i Page (1999).
A partir de la matriu d’adjacència (A), formalitzem la construcció de la matriu P com segueix.
Definim el nombre d’arestes sortints d’un determinat node:

c j = ∑i =1 aij
N

(Eq. 34)

1≤ j ≤ N
Ara ja podem construir la matriu P associada a l’estructura del conjunt de nodes d’acord amb
la nostra hipòtesi de probabilitat de salt P(NxN):

⎧aij / c j si c j ≠ 0
pij = ⎨
⎩0 en altre cas

(Eq. 35)

1 ≤ i, j ≤ N

62

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

La matriu P és una matriu estocàstica per columnes, és a dir, la suma de cada columna val 1
y cada element de la matriu pren un valor entre 0 i 1.
Això però no ens assegura que tinguem un valor propi dominant ja que no necessàriament
tots els valors de la matriu són diferents de zero i és per aquest motiu que la matriu no és
indefectiblement primitiva. Recordem que una matriu primitiva és aquella que es pot
caracteritzar com a no negativa i irreductible, amb algun element de la diagonal no nul. Això
implica que al realitzar la potència (k) de la matriu tots els seus elements prenguin valors
positius. Aquest fet ens garantirà que la matriu sigui irreductible.
És per aquest motiu que definim una nova matriu estocàstica de probabilitats (E) que ens
determina que podem fer un salt cap a qualsevol altra estació de la xarxa amb la mateixa
probabilitat eij = 1

N

.

Per altra banda, el coeficient de salt d, anomenat també vector de personalització, ens
permetrà trobar una combinació entre la connectivitat real de la xarxa (d=1) i una
connectivitat totalment aleatòria (d=0). Valors de d pròxims a 1 ofereixen comportaments
més realistes però podem arruïnar la irreductibilitat al mateix temps que s’hagi d’augmentar
el nombre d’iteracions necessàries del mètode de la potència.
En aquest punt ja estem en disposició de definir la matriu P’ com:
P’=d·P+(1-d)·E
El terme (1-d)·E dóna lloc a que tots els elements de P’ siguin no nuls, per tant P’ serà una
matriu irreductible tal i com ens interessava per poder d’assegurar la convergència del
mètode. L’efecte d’aquest terme és introduir salts aleatoris que no depenguin de les
propietats estructurals pròpiament dites de la xarxa.
Ara sí, la matriu P’ és una matriu estocàstica i primitiva que ens garanteix l’existència d’un
valor propi estrictament dominant (λ=1) de mòdul el radi espectral ρ(P’)=1.
Al no tenir xarxes amb nodes sense sortida no cal fer cap més transformació. El mètode no
es pot encallar ja que nosaltres treballem amb grafs no dirigits i amb una sola component
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connexa, per tant no és necessari tenir en compte altres condicionants en l’aplicació del
mètode.
A mesura que anem aplicant el mètode de la potència tot realitzant les preceptives iteracions
veurem que els valors de Page Rank per cada node {x1,x2,...,xN} convergeixen en un valor
determinat i diferent per cadascun d’ells.
Aquest valor final fruit de la convergència del mètode seran els valors de Page Rank de
cada node:

⎛ x1 ⎞
⎜ ⎟
→
→
⎜x ⎟
X t +1 = P'·X t = P'·⎜ 2 ⎟
x
⎜ 3⎟
⎜x ⎟
⎝ 4 ⎠t

(Eq. 36)

El que podem fer, per exemple, és aturar el procés quan estiguem cometent un cert error
llindar entre iteracions a partir del qual donarem per correctes els resultats obtinguts.

3.4.2 Informació d’accés a la xarxa

(Access Information)

Aquest paràmetre (Roswall and Sneppen 2005) ens mesura el nombre mitjà de preguntes
que necessitem fer per localitzar una estació dins de la nostra xarxa, partint d’un determinat
node (nombre de bits necessaris en mitjana). En tot moment estem considerant que ens
volem moure per la xarxa emprant camins de cost mínim.
És una mesura de com de correcte és l’accés a la xarxa des del node considerat. Observem
com podem desenvolupar aquesta idea.
Nosaltres sabem que la probabilitat d’anar del node s al node t, per un camí mínim si
circulem de forma aleatòria per la xarxa, bé donada per:

P[ path( s, t )] =

1
1
· Π
k s j∈ path ( s ,t ) k j − 1

(Eq. 37)
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El terme (-1) que apareix en l’equació anterior ens limita el fet que no se’ns permet tornar pel
camí de vinguda. És una restricció que cal introduir a l’hora de realitzar el corresponent
càlcul de probabilitats en cada cas i que ens assegura un bon ajust al que seria realment
esperat.
La informació (en bits) que cal saber per anar de s a t, també anomenada “search
information”, es pot definir com:

S ( s → t ) = − log 2

∑ P[ path(s, t )]

{ path ( s ,t )}

(Eq. 38)

Observem que el sumatori té en compte tots els camins mínims existents per anar de s a t.
En el nostre cas i amb la intenció de simplificar l’estudi considerem que només existeix un
camí mínim entre totes les parelles possibles de nodes. És a dir, no tenim en compte la
possible duplicitat de camins mínims.
D’una forma més global, la informació d’accés a la xarxa des del node s és:

Ss =

1
∑ S ( s, t )
( N − 1) t ≠ s

(Eq. 39)

Quanta més informació d’accés faci falta, menor accessibilitat a la xarxa tindrà el node (el
node tindrà una accessibilitat a la xarxa més precària).
Per tal de caracteritzar la complexitat global de trobar estacions a la xarxa, calculem la
mitjana d’informació d’accés a aquesta des de qualsevol node com:

n
1
S=
∑∑ S (s, t )
N ·( N − 1) s =1 t ≠ s

(Eq. 40)
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En el cas que ens interessi comparar xarxes de diferent grandària (en quan a nombre de
nodes), podem escalar la mesura realitzant la corresponent normalització proposada:

S =

S
log 2 ( N )

(Eq. 41)

Aquesta mesura ens permetrà, d’una forma pràctica, poder realitzar una anàlisi comparativa
entre xarxes de la manera més objectiva possible, tenint en compte el fet que lògicament
moure’s per una xarxa molt gran com el metro de Nova York, per exemple, no és el mateix
que fer-ho per una xarxa més petita com ara pot ser la de Barcelona. Ens trobem però que
les diferències de mida en quan a nombre de nodes, tot i ser significatives, al calcular el
logaritme no queda reflectit en el valor obtingut. El logaritme per donar variacions de valor
grans necessitaria unes diferències de nombre de nodes (N) molt més elevades entre
xarxes. Per aquest motiu en el cas que ens trobem és molt possible que el fet de normalitzar
la mesura no ens aporti uns avantatges significatius ja que les diferències entre els valors,
abans i després de la normalització, seguiran essent les mateixes.
La Figura 14 ens mostra diferents casuístiques de la informació necessària a l’hora de
decidir per quina aresta sortim un cop estem en un determinat node.

Figura 14. Informació mitjana necessària en bits per tal d’escollir la sortida cap a l’aresta
correcta des d’un node amb k connexions. (a) correspon a una determinada elecció per
defecte en la qual no és necessari realitzar cap qüestió. Les arestes estan ordenades
d’alguna forma (b) i és possible excloure successivament la meitat de les arestes amb cada
pregunta sí/no. Les arestes no estan ordenades (c) i han de ser excloses una per una. Font:
Roswall 2006.
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És important veure la relació que existeix entre el fet de tenir una determinada estructura de
xarxa i les condicions comunicatives que aquesta estructura implica. La comunicació vindrà
definida sobretot per la informació necessària perquè aquesta comunicació es produeixi.
Pensant en termes de mobilitat social, poder disposar d’una millor accessibilitat (menor
informació d’accés necessària) farà que tinguem més facilitats per aconseguir una mobilitat
més òptima.

3.4.3 Informació de localització

(Hide Information)

La informació de localització (Roswall and Sneppen 2005) ens mesura el nombre mitjà de
preguntes que necessitem fer des d’un node qualsevol de la xarxa per localitzar i arribar a
un node concret mitjançant el corresponent camí mínim.
És una mesura que indica com de bé “s’amaga” el node de la resta de la xarxa o com de
difícil és trobar el node en qüestió. En el nostre cas fa referència a la dificultat de trobar una
determinada estació i ens podríem fer la pregunta següent: quants bits d’informació
necessiten saber (en mitjana) els passatgers que surten d’una estació qualsevol per trobarme?. Quant més alt sigui aquest nombre, voldrà dir que m’amago millor i que
conseqüentment els passatgers tenen més dificultats per trobar-me (necessiten una
quantitat d’informació més elevada).
En l’exemple de la figura següent (Figura 15) podem analitzar clarament l’efecte de tenir un
‘hub’ en una determinada xarxa i comprovar les diferències entre la informació d’accés a la
xarxa que requereix i la seva corresponent informació de localització.
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Ahub = 3.76bits
H hub = 0.78bits
Figura 15. Xarxa estructurada al voltant d’un node central (de color groc) anomenat ‘hub’.
Podem veure que les diferències d’informació de localització respecte els altres nodes és
molt gran ja que per ells la informació de localització necessària està al voltant els 4 bits. El
fet d’estar en un punt tan central de la xarxa no els reporta una informació d’accés a la xarxa
molt millor que la resta de nodes ja que aquests tenen una accessibilitat a la xarxa potser
una mica més elevada però molt semblant a la del propi ‘hub’.
Cal remarcar que la diferència amb el valor informació d’accés a la xarxa recau
exclusivament amb l’asimetria de quin és el node final de camí:

Ht =

1
1
S ( s, t ) ≠ At =
∑
∑ S (t , s)
N − 1 s ≠t
N − 1 s ≠t

(Eq. 42)

En una xarxa no dirigida, els valors de la mitjana d’informació d’accés a aquesta i la mitjana
d’informació de localització prenen el mateix valor. Comprovar que els dos valors
coincideixen és una bona forma de verificar que els càlculs han estat realitzats correctament.
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ALTRES MESURES SIGNIFICATIVES

3.5.1 Entropia de la distribució de graus

(Degree entropy)

El concepte d’entropia és clau quan parlem de Termodinàmica, Mecànica Estadística
(F. Reif 1965) i Teoria de la Informació (Shannon et al. 1963). Aquest concepte té importants
conseqüències físiques relacionades amb la quantitat de desordre i informació en un
sistema. En termes de Teoria de la Informació, l’entropia descriu la presència de la quantitat
d’aleatorització present en un senyal o en un esdeveniment aleatori. Aquest concepte pot
ser d’utilitat aplicat al camp de les xarxes complexes.
Shannon (1963) ens proposa una definició d’entropia que satisfà les següents afirmacions:
¾ La mesura de la informació ha de ser proporcional i contínua. Amb això volem dir que
un petit canvi en una de les probabilitats ha de fer canviar poc l’ entropia global de la
xarxa.
¾ Si tots els esdeveniments considerats són equiprobables, llavors l’entropia serà
màxima.
A més a més, Shannon va demostrar analíticament que l’entropia és el límit màxim al qual
es pot comprimir una font sense que hi hagi cap pèrdua d’informació.
Així doncs, l’entropia de una distribució de graus (Solé i Valverde 2004) és una mesura de
l’heterogeneïtat de la xarxa i es pot definir de la següent manera:
N −1

V = −∑ p (k ) log p (k )

(Eq. 43)

k =1

És una mesura de la diversitat en la distribució de les connexions existents a la xarxa. Dos
casos extrems són els encarregats de maximitzar i minimitzar el valor d’entropia. El màxim
valor possible és Vmax = log( N − 1) obtingut per una distribució uniforme de graus,

p (k ) =

1
(∀k = 1, 2, ..., N − 1) . Per altra banda el valor mínim serà Vmin = 0 i tindrà lloc
N −1
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quan p(k) sigui de la forma p(k)={0, ..., 1, ..., 0}, és a dir quan la xarxa està formada només
per nodes d’un determinat grau.
En el cas d’una xarxa amb distribució de graus potencial l’impacte de la diversitat de graus
(cua llarga) és obvia, incrementant la incertesa. A mesura que el factor d’escala es vagi fent
gran o quan el seu cut-off decreixi, la xarxa es tornarà menys heterogènia i com a resultat
d’aquest fet observarem una mesura més baixa de l’entropia.
A priori, aquest valor estarà intrínsicament lligat amb el tipus de distribució i el corresponent
exponent d’aquesta i per tant el seu càlcul no ens aporta informació nova que no es pugui
conèixer a partir de l’ajust sobre la distribució acumulada de graus.

3.5.2 Predictabilitat

(Road and Target entropy)

Per tal de definir la predictabilitat (Trusina, Rosvall et al. 2005) considerem la totalitat de
missatges que arriben a un determinat node i dins de la xarxa. La nostra tasca com a node i,
consisteix en identificar per quin veí (o connexió) ens arribarà el següent missatge. Sense
cap coneixement previ totes les nostres connexions locals són iguals, circumstància que
provocarà que haguem de plantejar log2(k) preguntes (si/no) per tal d’identificar correctament
per quina aresta entrarà el següent missatge (essent k el nombre de connexions del node).
Malgrat tot, podem disposar de la informació sobre el trànsit a través de les nostres arestes.
Això ens facilita el poder descobrir la direcció del pròxim missatge fent un nombre menor de
preguntes (gastant menys nombre de bits) sempre que encaminem la investigació a
preguntar cap als veïns a través dels quals es canalitzen un nombre més elevat de
missatges (efecte embut).
Amb la intenció de simplificar l’estudi assumim que la comunicació té lloc a través de camins
mínims i que tots els nodes es comuniquen entre ells amb igual quantitat de missatges.
La predictabilitat, o alternativament l’ordre / desordre del trànsit al voltant d’un node
determinat, es pot mesurar com l’entropia dels missatges que van a un específic node
objectiu (Fi) o com l’entropia de tots els missatges a través del node (Ri).
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Aquestes mesures que ens disposem a definir ens parlen de la robustesa (resiliència) de la
xarxa. D’una forma clara i concisa podem dir que en xarxes on hi hagi una canalització de la
informació baixa serà difícil de predir per on circularà aquesta informació i, per tant, la xarxa
serà menys vulnerable davant atacs intencionats:
¾ Entropia efecte embut (F) → quan s’ataquen nodes.
¾ Entropia trajectes (R) → quan s’ataquen arestes.
La predictabilitat basada en termes de missatges destinats a un node objectiu en concret i
es pot calcular com:

ki

Fi = −∑ cij ·log 2 (cij )

(Eq. 44)

j =1

on j= 1,2… ki denota les connexions des del node i fins als seus immediats veïns j i cij és la
fracció dels missatges que tenint com a destinació el node i passen a través del node j
(efecte embut). Pel global de la xarxa i de cara a realitzar una comparativa des d’un punt de
vista global entre diferents xarxes és immediat definir que:

F = ∑i

Fi
N

(Eq. 45)

Valors de <F> baixos ens indicaran una estructura jerarquitzada de la xarxa en forma
d’estrella, on en el centre l’ocupa el ‘hub’ més important, fet que ens indicarà que la xarxa
serà poc resistent davant d’atacs a nodes ja que la predictavilitat serà molt elevada. És a dir,
que sabrem a priori per quin node tenen més possibilitat de passar en aquests cas els
missatges i el fet d’inutilitzar-lo serà la clau perquè la xarxa deixi de funcionar correctament.
De forma similar utilitzarem el terme bij per referir-nos a la fracció de missatges que passen
a través del node i que també es canalitzen a través del node j. Tècnicament bij és
proporcional a la internodalitat de l’aresta que ens connecta el node i & j. Per tant, tindrem
en les dues expressions següents la caracterització per cada node i la global de la xarxa per
aquesta mesura d’entropia associada al trànsit d’informació a través del node j:
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ki

Ri = −∑ bij ·log 2 (bij )

(Eq. 46)

j =1

R = ∑i

Ri
N

(Eq. 47)

En el cas que obtinguem valors de <R> petits, ens indicarà que la xarxa conté un subconjunt
de poques arestes, les quals cadascuna d’elles molt essencial. La vulnerabilitat de la xarxa
serà gran ja que tindrà una estructura molt lineal on la informació hi circularà de forma molt
canalitzada.
Xarxes que tinguin valors de <R> elevats ens indicaran que no hi ha gaires arestes
essencials o, dit d’una altra forma, que la responsabilitat de canalització està molt distribuïda
(vulnerabilitat baixa). Les xarxes complexes presenten una particular característica i és que
davant fallades aleatòries de nodes i arestes la xarxa no es col·lapsa. En canvi, existeix el
problema que davant d’atacs intencionats cap a nodes especialment importants de la xarxa
o arestes que canalitzen gran part de la informació la vulnerabilitat de la xarxa és molt gran
(Figura 16).

Figura 16. Xarxes complexes: robustes davant fallades aleatòries no obstant fràgils i
vulnerables davant atacs intencionats. Font: Fang Wang et al. 2003.
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Un exemple clar del que pot passar amb aquest tipus de xarxes que són fràgils davant
d’atacs intencionats ho podem veure a la figura que es mostra tot seguit (Figura 17) :

Figura 17. La il·lustració reflecteix d’una forma molt visual els efectes que es deriven de
desactivar dos dels nodes més importants d’una xarxa inicialment connexa. En l’estat de la
xarxa, abans que fos pertorbada la distància entre A i B era 2, però després de la
pertorbació aquesta distància ha augmentat fins a 6. Al mateix temps la xarxa s’ha trencat
en 6 components connexes diferents. Font: Dorogovtsev et al. 2003.
Aquestes mostres de fragilitat de les xarxes complexes ens fan pensar que a més de tenir
en compte condicionants del tipus optimització de rutes, de millora espacial de la
comunicació o d’altres criteris que ens ajudin a obtenir unes xarxes més adequades a les
necessitats de la ciutadania, també serà fonamental el fet de tenir en compte criteris que ens
assegurin xarxes el més robustes possibles (amb alta resiliència). Això ens assegurarà que
les xarxes no siguin tan fràgils davant d’averies o situacions que obliguin a deixar fora de
servei estacions o certes arestes d’aquesta, ja sigui per motius de reparació, revisió o
situacions imprevistes.
La fiabilitat és un tema candent en les xarxes de metro. Fallades del sistema o pèrdues
temporals de la seva capacitat poden aparèixer en moments d’excessiu trànsit en algunes
hores punta del dia. Una de les estratègies particulars que ha de poder seguir la xarxa és el
de tenir l’habilitat de reconduir el flux a través seu davant d’un determinat incident, tot
minimitzant l’impacte que aquest li pugui arribar a causar.
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L’exemple que es presenta a continuació (Figura 18) és el d’una xarxa estructurada a mode
de ‘hub’ que ens permet veure la resposta de la xarxa davant del fet que uns determinats
nodes siguin desconnectats deliberadament.

Figura 18. La xarxa no respon correctament davant de fallades dels nodes enumerats de 1
a 5 (a). En canvi, una gran part de la xarxa sobreviu quan els nodes desconnectats són els
que van de 1* a 8*. Font: Vandebona 2006.
En una estructura en forma d’estrella (organitzada a l’entorn d’un ‘hub’) com la de la figura
anterior, el fet de desactivar-hi nodes perifèrics, el quals tenen una importància petita ja que
no són grans generadors i canalitzadors de flux, no té un efecte definitiu per al
comportament de la xarxa. Una gran part de la xarxa queda intacta i les possibilitats de
comunicació segueixen essent les mateixes que abans de les desconnexions.
Per altra banda, quan deliberadament desconnectem nodes importants i molt centrals a la
xarxa es pot arribar a produir un efecte de fallada en cadena que deixi mancada a la xarxa
de les habilitats comunicatives que abans era capaç de dur a terme. Aquest és doncs un
tema important a tenir en compte a l’hora de valorar si tenim una xarxa amb una estructura
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més o menys robusta davant atacs intencionats.

3.5.3 Test de correlacions entre connectivitats
El test de correlació entre connectivitats (Maslov and Sneppen 2002) del graf de la xarxa
real i la mateixa xarxa aleatoritzada es calcula a partir de la probabilitat P(K0,K1) que dos
nodes amb connectivitat (grau) k0 i k1 estiguin connectats entre ells mitjançant una aresta.
Aquest resultat es compara amb la mateixa quantitat Pr(k0,k1) mesurada en la versió
aleatoritzada de la mateixa xarxa. En aquesta versió es manté la correlació de graus i per tal
de construir-la s’utilitza el mètode de recablejat explicat amb deteniment a l’apartat anterior.
Es pretén que donada una xarxa complexa s’utilitzi un algoritme que ens mesuri el
corresponent perfil de correlacions. D’aquesta forma es podrà comparar el nombre d’arestes
entre parelles de nodes en funció dels graus dels nodes k0 i k1 en referència a la mateixa
xarxa aleatoritzada, procediment el qual detectarà desviacions significatives entre una i
l’altra.
Aquest algoritme va ser proposat pels científics S.Maslov i K.Sneppen (2002) aplicat a
xarxes d’interacció de proteïnes i regulació genètica. Nosaltres utilitzarem el mateix
procediment però aplicat al camp de les xarxes de transport que és el que ens ocupa, tot
comprovant i comentant el significat dels diferents resultats que puguem obtenir.
Per una part disposem del rati R(k0,k1), que ens compara el nombre d’arestes P(k0,k1)
connectant qualsevol parella de nodes amb grau k0 i k1 amb el mateix valor obtingut de la
xarxa aleatoritzada Pr(k0,k1):

R(k 0 , k1 ) =

P(k 0 , k1 )
Pr (k 0 , k1 )

(Eq. 48)

També definim una quantificació de la significació estadística Z(k0,k1) de les desviacions que
es produeixen entre la versió de la xarxa real i la mateixa xarxa aleatoritzada:

Z (k 0 , k1 ) =

[ P(k 0 , k1 ) − Pr (k 0 , k1 )]
σ r (k 0 ,k 1)

(Eq. 49)
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En l’equació presentada, σ r (k 0 , k1 ) és la desviació estàndard de Pr(k0,k1) en N realitzacions
de la xarxa aleatoritzada. A partir de N=1000 els resultats obtinguts s’estabilitzen i, per tant,
és un valor característic i candidat a ser utilitzat durant l’estudi.
La combinació dels dos gràfics que es deriven de les mesures anteriors revelen regions en
el pla k0-k1, on les connexions difereixen significativament del que esperaríem obtenir
treballant amb el model nul (xarxa aleatoritzada).
En una xarxa no dirigida els gràfics obtinguts seran simètrics. Per tant, faríem prou en grafiar
la meitat de la representació ja que la informació rellevant del gràfic, que ens aportarà nova
informació, estarà concentrada en la part del gràfic triangular superior o triangular inferior
respectivament.
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MODELITZACIÓ I GENERACIÓ DE LES XARXES
REPRESENTACIÓ DE XARXES

L’aproximació metodològica per l’anàlisi de les xarxes de metro consisteix en una
examinació gradualment detallada dels diferents elements subjectes a estudi: la topologia de
la xarxa, la seva geografia i en un tercer nivell els indicadors d’operativitat d’aquesta.
En primera instància es realitza un estudi de la xarxa a nivell de graf. Això permet avaluar
aspectes topològics d’aquesta tal i com són el global de mesures que hem definit en apartats
anteriors. A més ens servim de conceptes provinents de la Teoria de la Informació, fet que
ens permet aprofundir en l’estudi de la xarxa des d’un nou punt de vista.
Ens quedarem en aquest nivell d’anàlisi, però l’estudi podria seguir profunditzant en termes
de geografia i altres condicionants (distàncies mitjanes entre estacions, superfície de territori
afectada per la xarxa, etc). Una altra vessant podria ser estudiar la xarxa des del punt de
vista operatiu, ja fos tenint en compte freqüències de pas dels trens, mitjanes de velocitat de
servei, etc.
Un cop vistes les nostres necessitats i amb la finalitat de poder analitzar les corresponents
xarxes a nivell de graf passem a explicar com s’ha realitzat la modelització d’aquestes per al
seu posterior tractament.
Explicarem la definició dels espais L i P proposada de forma general (Dasgupta, Chatterjee
et al. 2003) i així justificarem quina ha estat la nostra elecció de cara a la modelització de les
xarxes. La primera topologia (espai L) consisteix en nodes que representen parades de
metro, de tramvia o d’autobús. Una aresta entre dos nodes existirà si dos nodes són
parades consecutives al llarg d’una línia. Emprant aquesta topologia el grau del node (k)
serà just el nombre de direccions (usualment dues) que un pot agafar des d’un determinat
node per seguir circulant per la xarxa. Al mateix temps, les distàncies entre parades (l) seran
iguals entre tots els nodes independentment del nombre de parades que tingui una línia en
concret.
Un matís que cal introduir és que en l’espai de representació L no es permet la multiplicitat
d’arestes i això fa que, com a màxim, tinguem una aresta connectant cada parella de
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nodes. Malgrat tot, seria d’esperar que es pogués donar la multiplicitat d’arestes ja que
diferents línies poden unir una mateixa parella d’estacions. Freqüentment diferents línies
discorren en paral·lel entre elles i és per això que en el seu moment es va definir l’espai L’
(Holovatch et al. 2007), que vindria a ser una representació més primària de la xarxa
descrita com un conjunt de rutes servint a un grup ordenat d’estacions. En aquest cas la
multiplicitat d’arestes sí que estaria permesa.
En la Figura 19 podem veure les diferències que es deriven de tractar una xarxa segons
l’espai L o L’ amb un exemple:

Figura 19. Comparativa de representació d’espais L i L’. (Font: Ferber, Holovatch et al.
2007).
En el cas concret del metro de Nova York podem veure (Figura 20) que la representació en
l’espai L serà substancialment diferent a la representació que n’haguéssim obtingut
modelitzant la xarxa aplicant el criteri exposat per l’espai L’. Això és degut al fet que un gran
nombre de línies discorren en paral·lel tot compartint estacions però transitant per vies
segregades les unes de les altres.
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Figura 20. Vista parcial de la xarxa del metro del barri de Manhattan (Nova York). Font:
www.visualcomplexity.com.
Nosaltres tractarem amb xarxes representades en l’espai L, però cal posar èmfasi amb quin
tipus de modelització de xarxes treballarem ja que així estarem situats respecte al què anem
fent en cada moment i també coneixerem les possibilitats de representació existents.
Per altra banda, en l’espai P els nodes segueixen la mateixa definició que la realitzada pels
nodes de l’espai L però en canvi les arestes entre nodes simbolitzen el fet que existeix
alguna connexió directa, ja sigui d’autobús, tramvia o metro, que els uneix. Per tant, si la ruta
A està formada pel següent conjunt de nodes A={a1,a2,...,aN}, llavors en l’espai P els primers
veïns del node a1 seran a2, a3, ..., aN . Conseqüentment, el grau k d’un determinat node ve
definit en aquesta tipologia de representació pel nombre total de nodes a que podem arribar
utilitzant una sola ruta. La distància pot ser entesa com el nombre de canvis de línia (nº
transfers + més un) que s’han de realitzar per anar d’una determinada estació a una altra.
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A la figura següent (Figura 21) podem veure les diferències de representació que es deriven
del fet d’utilitzar un o altre sistema de representació dels anteriorment explicats:

ESPAI L

ESPAI P

Figura 21. Exemple de representació d’espai L i d’espai P. Font: Sienkiewicz et al. 2005.
També existeix el que anomenem espai R (Feng, Xinpiu et al. 2007) en el que tractem cada
línia (o ruta) com un node. Dos nodes tindran una aresta que els uneixi si existeixen
interseccions entre aquests dos nodes. Dit d’una altra forma, existirà connexió si les dues
línies tenen alguna estació comú entre elles. Des d’aquesta perspectiva, una determinada
xarxa es pot entendre com una matriu simètrica W amb pesos on cada element Wij (o Wji) és
el nombre d’estacions comunes entre les línies i & j.
En el nostre cas no farem un estudi de les nostres xarxes des del punt de vista de l’espai R.
Aquesta anàlisi no tindria sentit ja que cada xarxa té un nombre molt reduït de línies i això
faria que no obtinguéssim xarxes més grans d’una vintena de nodes, en definitiva, xarxes
poc rellevants per ser considerades objectes d’anàlisi.
Les xarxes analitzades en el present estudi les modelitzarem utilitzant l’espai de
representació L i l’espai P (veure annexes A.2 i A.3). És important aclarir aquest fet ja que
els resultats que s’obtinguin hauran de ser valorats d’una manera o altra segons l’espai de
representació en que estiguem treballant.
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(RANDOMLY REWIRING)

El mètode de recablejat s’utilitza per aconseguir xarxes aleatoritzades (veure annex A.5). La
xarxa aleatoritzada també s’anomena “xarxa nul·la o model nul” i tots els nodes d’aquesta
tenen el mateix grau que en la xarxa original (es manté la distribució de graus), però les
connexions estan aleatoritzades.
Aquest mètode té diverses aplicacions ja que permet realitzar comparacions de diferents
paràmetres de la xarxa aleatoritzada enfront dels mateixos obtinguts en la xarxa real. També
es pot comparar la probabilitat P(k0,k1) que dos nodes amb grau k0 i k1 estiguin connectats
amb una aresta, amb la probabilitat Pr(k0,k1) del model aleatoritzat de la mateixa xarxa.
Però l’algorisme de recablejat que proposarem pot presentar algun problema. El cas és que
es pot establir una tendència a que nodes de grau elevat estiguin connectats alhora amb
nodes que també tinguin grau elevat i això fa que la petjada que introdueix la correlació de
graus no s’acabi de trencar. L’explicació vindria donada pel fet que un node de grau elevat té
més arestes i que, per tant, també té una probabilitat més elevada de ser escollit. Aquesta
circumstància provocarà que inevitablement nodes de grau elevat tinguin la tendència de ser
recablejats entre ells.
El procediment operatiu (veure Figura 22) per la realització del recablejat és la que es
descriu tot seguit:
-

Seleccionem de forma aleatòria una parella d’arestes. Si les arestes seleccionades
tenen un node en comú tornem a reiniciar el procés.

-

Fem la reconnexió tot evitant la creació d’arestes ja existents a la xarxa. D’aquesta
forma evitarem l’aparició d’arestes múltiples connectant una mateixa parella de
nodes. En el cas que això passi reiniciarem el procés seleccionant dues noves
arestes.

-

Anem iterant el procés exposat fins que la informació inicial de la xarxa s’hagi perdut
completament. És a dir, que el paquet final d’arestes obtingut sigui substancialment
diferent al que teníem inicialment.
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Un cop realitzat el recablejat pot passar que les modificacions introduïdes hagin
generat l’aparició de noves components connexes independents (mòduls) que abans
no existien. Així doncs, a posteriori escollirem la xarxa aleatòria com a vàlida només
si la xarxa resultant té el mateix nombre de components que la xarxa inicial.

Figura 22. El pas elemental en l’aleatorització de
xarxes introduït per Maslow i Sneppen (2002).
Una altra metodologia per la realització del recablejat (Figura 23), tot mantenint invariant la
distribució de graus P(k) de la xarxa (Bekessy and Komlos 1972, Bender and Canfield 1978,
Bollobás 1980, Wormald 1981). Partint de la situació inicial (a) on tenim cada node amb les
seves “punxes” corresponents segons el grau, per acabar en la situació (b) on tindrem les
arestes que satisfan la nostra condició.

Figura 23. Alternativa metodològica per al recablejat mantenint invariant la successió de
graus. Font: Dorogovtsev et al. 2003.
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PART II: ESTUDI DE LA MOBILITAT
5 PRESENTACIÓ

DE

LES

XARXES

ESTUDIADES

I

PROCEDIMENT D’INTRODUCCIÓ DE DADES
A l’hora de decidir les xarxes a estudiar varem sospesar diferents opcions i criteris d’elecció.
En un primer principi, la idea era trobar xarxes amb un elevat nombre de nodes i
connexions. Això faria que els resultats obtinguts de la seva anàlisi fossin més consistents i
rellevants que no pas si treballàvem amb xarxes massa petites.
També trobàvem convenient el fet de considerar xarxes de diferents països les quals ens
podrien arribar a donar idees de diferents tipus de planificació. Planificacions que podrien
ser molt diferents a priori ja que haurien rebut un tipus d’influència molt diferent unes de les
altres, tan a nivell cultural, desenvolupament històric, limitacions geogràfiques del terreny,
etc.
Idealment caldria treballar amb el ventall més ampli possible en quan a nombre de xarxes,
de tipologia molt diversificada les unes de les altres i amb un nombre de nodes elevat
cadascuna d’elles.
Finalment varem decidir estudiar les xarxes de metro de Barcelona, París, Moscou i Nova
York. Totes elles són xarxes de metro importants, de diferents envergadures i que pertanyen
a països amb cultures ben diferenciades. De ben segur que hagués estat interessant
treballar amb un nombre més elevat de xarxes o potser tenir en compte xarxes tan
importants com la de Londres o Tokio però serà una opció a plantejar de cara a futurs
estudis.
És per això que la limitació que ens imposava el fet de treballar amb poques xarxes s’ha
pogut suplir estudiant amb detall i a fons les xarxes que varem introduir. Ha estat del tot
interessant haver treballat amb les corresponents xarxes aleatoritzades, fragmentant la
xarxa per barris o ve escollint només unes determinades línies.
Tot seguit es fa una breu presentació de les xarxes estudiades i de les seves
característiques més importants.
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METRO DE MOSCOU

Vista general del mapa de metro de la ciutat de Moscou (Figura 24):

Figura 24. Mapa de la xarxa de metro de la ciutat de Moscou (any 2008)
(Font: http://www.mosmetro.ru).
Aquest és el metro de la capital de Rússia. La inauguració de la xarxa data de l’any 1935. És
un dels sistemes de metro més utilitzats del món amb una mitjana de 6.8 milions de
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passatgers cada dia. La longitud total de la xarxa és d’uns 300km aproximadament i té un
total de 12 línies per un total de 183 estacions.
Una de les seves característiques més destacades és la línia circular. Aquesta línia circular ,
per exemple, la trobem en altres xarxes de metro com ara Londres o en la xarxa de
carreteres de Eindhoven.

5.2

METRO DE BARCELONA

Vista general del mapa de metro de la ciutat de Barcelona (Figura 25):

Figura 25. Mapa de la xarxa de metro de la ciutat de Barcelona (any 2008)
(Font: http://www.tmb.net).
El sistema de metro de Barcelona limita pels quatre costats amb diferents accidents
geogràfics. Per una banda tenim el mar Mediterrani i els rius Llobregat i Besòs. És cert
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que el fet d’haver de creuar els rius no suposa cap problema ja que tecnològicament aquest
tema està àmpliament solucionat però de totes formes és un condicionant que per petit que
sigui s’ha de tenir en compte. El sistema, a més, també limita amb la Serra de Collserola.
Tot en conjunt fa que sigui un sistema de transport limitat i amb reduïdes perspectives de
creixement.
A l’hora d’introduir les dades i amb la finalitat d’aconseguir una xarxa el més extensa
possible hem tingut en compte tant les estacions explotades per Transports Metropolitans de
Barcelona com els Ferrocarrils de la Generalitat. A més, també s’han inclòs en l’estudi les
parades de tramvia, les quals es poden observar també en la Figura 25 adjunta i la futura
línia 9 de metro que actualment s’està construint.
En total tenim 15 línies diferents per un global de 203 estacions. Per acabar, només
comentar que la data d’inauguració de la xarxa de metro és del 1924 i que el sistema té una
longitud total de vies d’uns 125km aproximadament.

5.3

METRO DE PARÍS

El sistema de metro de París és un símbol per la ciutat. La primera línia es va inaugurar l’any
1900 i actualment aquest sistema té un total de 16 línies sumant un total de 300 estacions
de metro diferents.
París és el segon sistema de metro més utilitzat a Europa després de Moscou. En mitjana,
transporta un total de 4.5 milions de passatgers cada dia. Com a curiositat comentar que
l’estació Châtelet-Les Halles és l’estació de metro més llarga del món.
Nota: en aquest cas no hem inclòs en l’estudi ni les línies de tramvia ni les corresponents al
RER (Réseau Express Regional), és a dir, la xarxa de trens regionals.
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Vista general del mapa de metro de la ciutat de París (Figura 26):

Figura 26. Mapa de la xarxa de metro de la ciutat de París (any 2008)
(Font: http://www.discoverfrance.net).
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METRO DE NOVA YORK

El sistema de metro de Nova York és la xarxa més gran que estudiarem en el present
projecte. És un dels sistemes de transport públic més extensos del món englobant una
superfície total d’actuació de més de 830km2 i una longitud total de línies de 1355km. La
primera secció del sistema de metro va ser inaugurada l’any 1904.
Amb un total de 26 línies i 496 estacions és la xarxa més completa de que disposem per
basar el nostre estudi. En ella si distingeixen clarament quatre zones per les quals opera el
metro i que corresponen respectivament als quatre barris de la ciutat: Bronx, Manhattan,
Queens i Brooklyn (sense comptar l’illa de Staten Island).
A priori, la xarxa presenta una estructura particular ja que no té un centre clar com el que
podrien tenir les xarxes de les altres ciutats. En general, és un sistema que es desenvolupa
de nord a sud d’una forma més o menys uniforme sense que hi hagi una estructura radial
molt marcada. Això és degut, en part, a les limitacions topogràfiques del terreny ja que
Manhattan, tot i exercir de centre, sempre estarà separat dels barris de Queens i Brooklyn
pel mar.

88

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Vista general del mapa de metro de la ciutat de Nova York (Figura 27):

Figura 27. Mapa de la xarxa de metro de la ciutat de Nova York (any 2008) (Font:
http://www.nycsubway.org).
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PROCEDIMENT INTRODUCCIÓ DE DADES

Arribats a aquest punt és necessari realitzar la introducció de les dades de les xarxes a
l’ordinador (veure esquematització presentada en l’annex A.4). Per fer-ho hem utilitzat el
programa Microsoft Excel. Després serà senzill treballar amb les dades introduïdes ja que
les podrem exportar a qualsevol altre programa sense massa problemes, fins i tot les
podrem passar al fitxer de text (.txt) que més ens convingui en cada moment.
Tot confeccionant una graella com la que es mostra a continuació (Taula 2), es poden anar
introduint les dades referents a cada estació una per una.

Nom estació
…………
Beverly Road
Bleecker Street
Borough Hall
Bowery
Bowling Green
Briarwood - Van Wyck
Boulevard
Brighton Beach
Broad Channel
Broad Street
Broadway
…………

Núm.
Est.

Id.
Barri

Id. línies

Veïns

52
116
53
394
117

3
2
3
2
2

25
46
2345
19 21
45

57 75
114 127
58 67 74 117 489
120 401
53 128

321
195
242
395
431

4
3
4
2
4

16 17
10 23
9 12
19 21
22 26

326 327 335 363
207 460
237 238 253
64 470
425 426

Taula 2. Part de la taula referent a la xarxa de metro de NYC.
Aquest exemple ens permet tenir una idea aproximada de la taula que hem d’anar construint
progressivament. Com que nosaltres només partim de la informació de quin nom té cada
estació és important ordenar alfabèticament les estacions per després poder anar realitzant
el punteig de les diferents línies.
Podem veure que cada columna ens dóna informació molt fonamental per cada estació. La
primera columna ens diu quin número l’identifica (cada estació té un identificador numèric
diferent). La segona columna ens indica a quin barri pertany l’estació i cal tenir en compte
que una estació només pot pertànyer a un sol barri al mateix temps. La tercera columna ens
especifica a quines línies pertany cada estació. En aquest cas si que es pot donar
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multiplicitat de línies per una mateixa estació ja que pot ser que una estació pertanyi a més
d’una línia al mateix temps.
Finalment tenim la quarta columna que nosaltres anomenem “veïns” i és en aquesta a la
qual hi escrivim els identificadors numèrics de cadascun dels primers veïns de l’estació
considerada. És important comentar el fet que com que estem treballant amb grafs no
dirigits si tinc un veí aquest veí també m’haurà de considerar com el seu veí per tal
d’assegurar la bidireccionalitat del graf.
L’introducció de les xarxes o dades d’una manera o altra ens condicionarà quin serà
l’esquelet que després recuperarem de les xarxes en forma de graf. És molt important
realitzar una introducció acurada de les dades tot interpretant en cada moment què ens
implica el fet de modelitzar les xarxes seguint el criteri exposat anteriorment.
En resum, els passos a seguir per la construcció de la Taula 2 són els següents:
1.- Introduïr i ordenar alfabèticament el nom de totes les estacions d’una sola línia. Si ens
trobem que hi ha estacions que ja han estat introduïdes ja no farà falta que les tornem a
comptabilitzar.
2.- Assignar un identificador numèric a cada estació començant pel darrer nombre introduït.
En el cas que sigui la primera línia introduïda, la primera estació de la llista reberà el nombre
identificatiu 1.
3.- Per cada nova estació introduïda assenyalar a quin barri i a quina línia pertany. L’
identificador de barri serà únic mentre que podem tenir més d’un identificador en la columna
línia.
4.- Puntejar la línia estació per estació de manera que anem detectant i introduint a la
columna veïns les etiquetes dels primers veïns de cada node.
5.- Iterar aquest procés fins que haguem introduït totes i cadascuna de les línies que
vulguem analitzar de la nostra xarxa en particular.
Si ens hem equivocat a l’hora d’introduir les dades, la matriu d’adjacència (A) del
corresponent graf no serà simètrica. Això passarà quan una estació assenyali una altra
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com a veïna seva en canvi l’altra no la contempli també com a veïna (pèrdua de la
bidireccionalitat). Aquest fet serà fàcil de detectar ja que no es podran dur a terme els
càlculs previstos (aparició d’errors en les rutines de càlcul), tot havent de corregir les errades
en les llistes d’adjacència abans de seguir realitzant la corresponent anàlisi de la xarxa.
També ens podríem preguntar perquè introduïm dades referents a les línies o als barris ja
que, a priori, amb els veïns de cada node en tenim prou per definir la matriu d’adjacència de
la xarxa. Doncs bé, si volem treballar amb l’espai P és necessari classificar les estacions
segons a les línies que pertanyin per definir la nova matriu d’adjacència. Per altra banda, el
fet de tenir aquesta columna ens pot ajudar a l’hora d’escollir quines línies volem que formin
part del graf ja que ens proporciona una bona forma de discriminar quins nodes volem o
quins nodes no volem tenir en compte a l’hora de realitzar operacions.
Pel mateix motiu hem introduït la columna “identificador barri” el qual ens permetrà distingir
en un segon nivell d’anàlisi, les estacions segons a quin barri pertanyin. Fet que per
exemple, esdevé interessant per estudiar els barris d’una ciutat per separat i que ens serà
útil sobretot pel cas de la xarxa de metro de Nova York.
Acabar comentant que per construcció de la taula dues estacions es consideren per separat
si tenen noms diferents. Això que acabem de comentar pot semblar obvi a primera vista,
però hi ha casos en que no ho és tant. Es pot donar la circumstància que per una estació hi
passin diferents línies o bé que estacions diferents comparteixin línies (estiguin unides)
mitjançant una connexió subterrània transitable a peu. En aquest segon supòsit nosaltres
hem considerat que aquesta unió com una aresta que ens connecta estacions. Per tal de
representar la xarxa d’una forma el més coherent possible apareixen certes arestes que no
estan transitades pels vehicles motoritzats sinó que simbolitzen passis subterranis a peu
entre estacions (la compra d’un mateix bitllet permet fer aquesta operació entre estacions
sense cost addicional). Aquesta interconnexió és cert que la podem realitzar per l’exterior,
caminant per fora del sistema de metro però després iniciaríem el que seria un altre viatge
havent d’abonar el preceptiu cost d’un altre bitllet.
Els dos exemples següents (Figura 28 i Figura 29) de la xarxa de Moscou ens poden ajudar
a entendre una mica millor aquesta situació plantejada:
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Figura 28. Des de l’estació Kjevskaya podem escollir entre tres línies diferents.

Figura 29. S’observen tres estacions diferents que també pertanyen a línies diferents però
amb connexió subterrània entre elles. Són les estacions de Sretensky Bulvar, Christye Prudy
i Turgenevskaya.
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En el segon cas el fet que siguin estacions independents entre elles comportarà diferències
sobretot quan construïm l’espai de representació P. Apareixerà un nombre més elevat
d’arestes que en el cas que fos una única estació. Cada estació d’aquest conjunt de tres
estarà connectat amb totes les estacions de les altres línies preceptives (per definició)
circumstància que farà augmentar el nombre d’arestes del graf resultant.
Ens ha semblat interessant reservar un capítol de la memòria per explicar aquesta
metodologia d’introducció de dades. La forma en com introduïm aquestes dades ens
condicionarà la informació que disposem de cada xarxa i, per tant, creiem que és essencial
entendre pas a pas de quina forma anem generant la corresponent tasca de modelització.
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6 ANÀLISI DESCRIPTIVA I ESTADÍSTICA DE LES XARXES
A continuació farem una anàlisi general de tipus descriptiu de les xarxes considerades. Per
dur a terme aquest apartat utilitzarem mesures globals per cada xarxa, tot intentant esbrinar
diferències entre elles en quan a tipus de planificació, diferències estructurals, etc. El fet de
situar-nos en una perspectiva general, sense entrar a valorar el detall, buscant diferències
més en profunditat alhora poder ens permetrà entendre els trets principals de les xarxes que
estem estudiant i comprendre millor els conceptes dels quals estem parlant i quina
informació ens estant aportant.

6.1

DISTRIBUCIÓ DE GRAUS

La distribució de graus ens pot mostrar d’una forma molt intuïtiva quin ha estat el creixement
de les xarxes, així com descobrir quines diferències hi ha entre cadascuna d’elles. Aquestes
diferències poden donar lloc a especulacions sobre si les xarxes de transport públic
considerades han crescut en un període breu de temps o bé si han evolucionat d’un centre
històric cap a la perifèria amb el pas del temps. També es pot donar el cas que la xarxa hagi
evolucionat des de diferents punts del territori fins a convergir amb una sola xarxa o que el
fet d’haver de construir una xarxa incrustada en un espai bidimensional (2D) hagi suposat
una gran limitació. Finalment, factors externs com guerres, destruccions catastròfiques o
limitacions polítiques poden haver afectat l’evolució i creixement d’aquestes xarxes i per tant
són factors sensibles a ser considerats.

6.1.1 Distribució de graus en l’espai L
En aquest apartat es proposa comprovar quin tipus de corba s’ajusta més bé a les
distribucions de graus de les nostres xarxes en l’espai L. Aquest ajust ens pot aportar
informació interessant per entendre de quina forma estan organitzades les xarxes. Tot i això,
aquesta anàlisi no té massa pes específic en el nostre estudi ja que a l’estudiar xarxes amb
pocs nodes (N<500) i un grau màxim de node que no sobrepassa els onze veïns en cap
xarxa (k<11) els resultats que podem obtenir a priori poden escapçar el que seria una anàlisi
més robusta (ferma) si tinguéssim una significativa varietat de nodes i xarxes de mida major.
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La taula següent ens mostra d’una forma esquemàtica els resultats obtinguts:

N

m

γ

α

Nova York

496

605

(4.28)

0.601

París

300

353

(4.25)

0.738

Barcelona

203

237

(4.71)

0.853

Moscou

183

215

5.35

(1.231)

Taula 3. Entre parèntesi l’exponent de la corba amb millor bondat d’ajust.
Primer de tot, abans d’entrar a comentar els resultats obtinguts incidirem en alguns detalls
que cal conèixer per poder-los interpretar acuradament.
Sabem que una distribució lliure d’escala en l’espai L ens indica una cua gruixuda en la
distribució de graus i que les xarxes que mostren un comportament de la distribució de graus
exponencial ens indiquen un comportament semblant a les xarxes aleatòries amb unes
distribucions de graus p(k) decreixents a més velocitat.
S’ha comprovat que xarxes amb un creixement preferencial en les quals els nodes introduïts
a la xarxa tenen tendència a estar connectats amb nodes de grau elevat, presenten un
comportament lliure d’escala. A més a més, en diverses aplicacions les xarxes lliures
d’escala emergeixen naturalment quan el que es vol és optimitzar temes tan centrals en la
planificació de xarxes de transport públic com són els costos de comunicació i els de
manteniment. A priori això ens fa pensar que les nostres xarxes podrien tenir una tendència
a presentar una correlació de graus potencial en aquest espai que estem treballant.
Ens podem adonar que hem obtingut un γ>4 per totes les xarxes i és important observar que
les d’un exponent característic γ >4 són considerades topològicament semblants a les
xarxes aleatòries (la distribució de graus és molt reduïda). Les diferències entre el
comportament exponencial i el comportament potencial passen a ser molt subtils per no dir
pràcticament iguals. La probabilitat acumulada corresponent tendirà molt ràpidament a zero i
això farà que les diferències de bondat d’ajust entre una corba o una altra siguin petites.
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Valors significativament allunyats dels exponents γ propers a γ =3, característic del model
Barabási-Albert per xarxes amb creixement preferencial, ens fan adonar que l’evolució de la
xarxa ha d’incloure altres efectes importants. Degut a aquest fet, diferents models que tenen
en compte efectes d’idoneïtat, atractiu, creixement accelerat i vèrtexs vells o desactivació de
nodes ens condueixen a valors de γ que varien en un ampli rang de valors γ ∈ [2, ∞).
Observem que en aquest tipus de xarxes de metro la presència de nodes de grau k=1
(nodes que són final de ruta) és menor comparada amb el nombre de nodes k=2. La
probabilitat màxima observada per nodes amb grau k=2 significa que típicament una estació
estarà connectada amb unes altres dues parades més. Es dóna també l’existència d’alguns
nodes a mode de ‘hubs’ que poden tenir en alguns casos valors de grau elevat que fins i tot
algunes vegades superen els 10 primers veïns, però de totes formes el nombre de vèrtexs
amb aquesta característica és merament simbòlic.
Observem ara cadascuna de les xarxes de metro per separat. En el cas de Nova York la
distribució acumulada de graus s’ajusta millor a una potencial (Figura 30).

Figura 30. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Nova York (espai L). Gràfica loglog de la distribució acumulada de graus P(k) r=0.967 (esquerra) i gràfica semilog de la
mateixa r=0.963 (dreta).
Tot i això hem de tenir en compte l’existència d’un cut-off a partir de k=10. Aquest cut-off és
degut al fet que la xarxa té grandària finita. A més, el coeficient γ és més gran que quatre,
situació que provoca que l’ajust exponencial sigui molt semblant a l’ajust potencial. Veiem
doncs que no ens podem posicionar fermament per assegurar que la distribució
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acumulada s’ajusta a un comportament potencial perquè també s’acaba ajustant molt bé a
una corba exponencial.
En el cas de la xarxa de la ciutat de París (Figura 31) tampoc és significativa la diferència
d’ajust entre les dues gràfiques proposades:

Figura 31. Distribució acumulada de graus per la xarxa de París (espai L). Gràfica log-log de
la distribució acumulada P(k) r=0.981 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa r=0.948
(dreta).
Si tenim en compte que per la realització de l’ajust ens hem quedat només amb sis dels set
punts que teníem inicialment comprovem que l’ajust és molt bo, tant si treballem agregant
una corba potencial com una corba exponencial. Una cosa similar passa en el cas del
sistema de metro de Barcelona tal i com podem veure en la Figura 32. L’ajust és gairebé
perfecte en ambdós casos.
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Figura 32. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Barcelona (espai L). Gràfica loglog de la distribució acumulada P(k) r=0.98 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa
r=0.975 (dreta).

Figura 33. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Moscou (espai L). Gràfica log-log
de la distribució acumulada P(k) r=0.917 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa r=0.975
(dreta).
Tant les xarxes de Barcelona (Figura 32) com les de Moscou (Figura 33) són xarxes amb un
nombre reduït de nodes si les comparem amb les de Nova York i París. A més, presenten
comportaments força similars entre elles a efectes del tipus de l’ajust a realitzar ja que la
corba exponencial s’adapta molt bé en ambdós casos.
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Comentar que a mesura que el nombre de nodes (N) de la xarxa va disminuint cal esperar
que tant els coeficients α com γ vagin augmentant. Això implica que necessitem ràpidament
que els gràfics tendeixin a zero ja que ens anem quedant cada cop amb menys diversitat en
quan a grau dels nodes. Els resultats obtinguts ens corroboren aquest fet i en conseqüència
fa que la corba potencial cada cop s’intenti assemblar més a una corba exponencial (que té
la cua molt menys pesant). Però això té un límit tal i com veiem que passa a la xarxa de
Barcelona i sobretot a la de Moscou. Aquesta última al ser una xarxa tant petita la corba
potencial no ens pot proporcionar un bon ajust i per tant la corba exponencial és la que ens
descriu més bé la distribució acumulada de graus. És l’únic cas sobre el qual podem
pronunciar-nos amb fermesa i dir que l’ajust d’una corba potencial no és satisfactori
comparat amb l’ajust que ens proporciona una corba exponencial. Tot i això, en cap xarxa
podem predir el tipus de creixement que ha tingut ja que notem més els efectes de grandària
de la xarxa que no pas altres factors explicatius del seu creixement.
A l’article (Ferber, Holovatch et al. 2007) s’analitzen sistemes de transport públic d’un gran
nombre de ciutats d’arreu del món. Analitzant els resultats que ells obtenen, tot i disposar
d’unes xarxes molt més grans en quan a nombre de nodes veiem que també tenen
dificultats quan arriba el moment de distingir quina és la corba que millor s’ajusta a la
probabilitat acumulada de graus en l’espai L. Presenten els dos ajustos i n’escullen un però
les diferències són mínimes ja que en la majoria de casos obtenen valors de γ>4 la qual
cosa fa que el comportament sigui pràcticament igual a la corresponent distribució
exponencial. Sembla que aquest comportament pugui ser típic en sistemes de transport. En
aquest article s’apunta la possibilitat que aquest fet sigui conseqüència directa al creixement
evolutiu de les xarxes, optimització i situació d’aquesta en una capa molt concreta del
terreny com és ara un espai bidimensional (2D).

6.1.2 Distribució de graus en l’espai P
Segons la idea generalitzada i reflectida en diferents articles, la clau de l’anàlisi de les
xarxes de transport públic resideix en considerar les rutes i no només estacions separades
de metro amb unes certa connectivitat entre elles. És per això que es pren en consideració
l’espai P.
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Els resultats obtinguts en aquest espai P són els que es relacionen a la taula següent:

N

m

γ

α

Nova York

496

15139

(3.79)

0.026

París

300

5051

3.94

(0.055)

Barcelona

203

3113

3.98

(0.065)

Moscou

183

2970

3.61

(0.065)

Taula 4. Entre parèntesi l’exponent de la corba amb millor bondat d’ajust.
Diversos articles (Holovatch, Ferber et al. 2007; Xinpiu et al. 2007) ens comenten que les
distribucions exponencials solen tenir lloc quan els nodes són incorporats a la xarxa d’una
forma totalment aleatòria. Aquest fet suggereix que la corresponent evolució de les xarxes
de transport públic en l’espai P de París, Barcelona i Moscou posseeixen un caràcter
accidental de col·locació aleatòria de les rutes que pot ser degut a un llarg nombre de
factors, tots ells responsables del desenvolupament urbà. Mentre que una distribució
potencial com és el cas de Nova York ens indica que les línies han estat organitzades de
forma correlacionada.
Intentarem explicar les diferències en el creixement d’una forma més detallada i clara.
Recordar que en l’espai P no estem mirant l’espai físic sinó que estem mirant exclusivament
l’espai de línies (agafem el node que agafem que pertanyi a una determinada línia, aquest
tindrà els mateixos veïns que un altre node de la mateixa línia). Això fa que tots els nodes
d’una determinada línia (excepte estacions de connexió) tinguin el mateix grau, raó per la
qual no els podem distingir uns dels altres. Per tant, hem d’entendre el creixement de la
xarxa no des del punt de vista de la incorporació d’un nou node a un determinat punt de la
xarxa sinó la seva incorporació a una línia en concret.
Partint d’aquesta base podem comprendre el que ens estan dient els dos tipus de
creixement de la xarxa obtinguts. En el cas del creixement exponencial les noves estacions
es van connectant a qualsevol línia, no existeix preferència i no importa a la línia que
incorporem el node. Anem afegint nodes però sense una tendència esperada ja que les
línies més llargues no es fan necessàriament més llargues sinó que n’apareixen de noves o
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les línies més curtes guanyen en nombre de nodes.
El creixement potencial (altrament anomenat creixement preferencial) si que ens condiciona
el fet que com a nou node tinguem preferència a connectar-nos amb nodes de grau més
elevat. Anirem a parar amb més facilitat a línies llargues cosa que les farà créixer encara
més. Això té un sentit en la xarxa de Nova York ja que les línies longitudinals (que van de
nord a sud) tenen unes longituds molt elevades i sovint recorren la ciutat de punta a punta.
En canvi, les línies transversals solen ser a mode de “shuttle” (llançadores) o línies més
curtes que treballen a mode de ramificació de la xarxa principal (branques més curtes) per
acabar arribant als punts més allunyats de la xarxa.
Els sistemes de París, Barcelona i Moscou presenten un creixement més homogeni de les
seves línies cosa que podem relacionar amb el seu creixement més radial, en totes les
direccions, de manera que les línies tenen un nombre semblant d’estacions cadascuna.
La diversitat en aquestes i altres propietats estructurals de les xarxes de transport públic són
si més no sorprenents.
Com a punt negatiu de l’anàlisi en l’espai P podem dir que no existeix una variabilitat molt
gran en quan a grau dels nodes. Això comporta que hi hagi molts nodes d’un determinat
grau cosa que provoquen l’aparició de “salts” (discontinuïtats) força grans en les gràfiques.
Aquest efecte de les discontinuïtats el podem observar clarament en els gràfics que fan
referència al metro de Barcelona (Figura 36). Aquest fet també ve condicionat perquè al tenir
xarxes amb poc nombre de línies fa que obtinguem uns grafs en en aquest espai P força
limitats. En xarxes on el nombre de nodes prengués valors més grans i el nombre de rutes
es comptabilitzés a centenars llavors parlar de l’espai P prendria més sentit. Tot i això, s’ha
de tenir present que existeixen diferents maneres de representar una mateixa xarxa i que els
resultats obtinguts en cada cas ens poden estar dient coses molt diferents, tal i com hem vist
amb l’espai P i l’espai L.
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A continuació podem observar un recull dels diversos gràfics obtinguts per cada ciutat en
l’anàlisi de la distribució de graus en l’espai P (Figures 34, 35, 36 i 37):

Figura 34. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Nova York (espai P). Gràfica loglog de la distribució acumulada P(k) r=0.952 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa
r=0.942 (dreta).

Figura 35. Distribució acumulada de graus per la xarxa de París (espai P). Gràfica log-log
de la distribució acumulada P(k) r=0.955 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa r=0.978
(dreta).
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Figura 36. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Barcelona (espai P). Gràfica loglog de la distribució acumulada P(k) r=0.892 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa
r=0.959 (dreta).

Figura 37. Distribució acumulada de graus per la xarxa de Moscou (espai P). Gràfica log-log
de la distribució acumulada P(k) r=0.917 (esquerra) i gràfica semilog de la mateixa r=0.965
(dreta).
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MESURES BÀSIQUES EN L’ESPAI L

El recull de mesures que es presenta a continuació és una petita mostra de valors que ens
permeten introduir-nos al que seria un primer nivell d’estudi. D’una manera senzilla es pretén
explicar, tot estudiant grans trets de les xarxes, quines característiques topològiques
fonamentals presenten aquestes en l’espai L.

N

m

<k>

<c>

Ø

Nova York

496

605

2.44

0.035

54

París

300

353

2.35

0.016

33

Barcelona

203

237

2.33

0.022

34

Moscou

183

215

2.35

0.016

34

Taula 5. Recull de mesures bàsiques en l’espai L.

6.2.1 Apreciacions generals
La taula de l’apartat anterior ens proporciona informació interessant i aporta matisos molt
bàsics però a l’hora importants que podem incorporar per tal d’argumentar diferents
aspectes característics dels sistemes de metro.
Per una banda tenim que el grau mitjà (<k>) del sistema es manté en un valor molt semblant
entre les diferents xarxes. Amb un valor molt pròxim a 2.4 veïns en mitjana per cada node,
aquesta mesura és gairebé una constant (veure Figura 38).
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Figura 38. Grau mitjà en funció del nombre de nodes de la xarxa.
Aquest fet, juntament amb el cas que l’índex de connexió (τ) és també molt regular ens fa
pensar que les limitacions geogràfiques juguen un factor clau en aquest punt. La
circumstància que el nombre de capes estigui limitat per motius segurament tecnològics (al
no poder-nos endinsar sota terra fins a qualsevol profunditat), ens condiciona que haguem
de treballar amb una xarxa amb una estructura molt plana. Els indicadors de connexió
obtinguts ens diuen que no arribem ni a la meitat d’arestes que podria arribar a tenir com a
màxim un graf pla. A priori veiem que aquesta situació es dóna en tots els casos considerats
i per tant, podem dir que això reflecteix un tret comú a totes les xarxes en quan a limitacions
estructurals.
També hem pogut comprovar que tenim uns coeficients d’agrupament molt petits per totes
les xarxes. Això ens confirma que no es dóna el cas d’una forma regular que dos veïns d’un
node siguin també veïns entre ells. Si ens aprofitem d’una mesura molt intuïtiva com és el
nombre de bucles de la xarxa (O) veiem que el seu nombre (candidats a ser triangles) és
sempre molt petit. La xarxa de metro de Nova York és la que en té més amb un total de 110
bucles, situació que també queda reflectida en el coeficient d’agrupament mitjà de la xarxa ja
que aquest és el més gran dels quatre casos estudiats (<c>=0.035). El coeficient
d’agrupament de les xarxes en aquest espai L és molt petit degut a que habitualment no
té sentit potenciar l’existència de triangles a la xarxa. Aquests poden arribar a escurçar
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una mica el trajecte però no són gaire útils donat que un triangle obert per un costat té les
mateixes possibilitats de connexió que un triangle perfectament tancat pels tres costats.
Cal tenir en compte que lògicament si anéssim augmentant el grau mitjà de la xarxa,
indefectiblement aniríem obtenint valors paulatinament més elevats del coeficient
d’agrupament. El nombre de connexions de la xarxa seria més elevat i tindríem més
possibilitats que es formessin triangles a la xarxa. Potser és per aquest fet que la xarxa de
Nova York, al tenir un grau mitjà del sistema més elevat, té també un coeficient
d’agrupament més gran. Aquest matís però és tan subtil que es fa difícil de pronosticar que
està passant realment.
Als articles (Ferber, Holovatch et al. 2007; Sienkiewicz et al. 2005) en els quals s’estudien
estadísticament sistemes de transport públic com els d’aquest estudi, s’analitzen també uns
nivells de coeficient d’agrupament molt semblants als que acabem de presentar. El
coeficient d’agrupament també pren un valor molt petit per les xarxes que ells consideren. Si
a aquest fet li sumem que el nivell de grau mitjà de les seves xarxes es troba molt pròxim a
2.5 ens fa veure que existeix forçosament un patró estructural que es repeteix i es manté
constant per les xarxes de transport, el qual existeix independentment de la grandària de les
xarxes amb que estiguem treballant.
Podem observar que el diàmetre (Ø) de la xarxa de Nova York és molt elevat (54). Això fa
que tinguem una xarxa molt àmplia i escampada i que per anar de punta a punta de la xarxa
(entre els dos punts més allunyats) el camí mínim sigui més llarg que en els altres casos.
Això implica haver de fer un esforç extra a l’hora de circular per aquesta xarxa la qual ens
pot indicar que presenta una sectorització important.
En canvi, les altres tres xarxes presenten paràmetres molt semblants en quan al seu
diàmetre, mesura que ens fa pensar a priori que aquestes a diferència de la xarxa de Nova
York tindran característiques molt semblants en quant a mobilitat.
Arribats a aquest punt representem el diàmetre de la xarxa en funció del nombre de nodes
(N). Veiem que les xarxes de Moscou, Barcelona i París són xarxes molt homogènies que
d’entrada presenten molt poca modularitat i en general ens és més fàcil moure’ns de punta a
punta de la ciutat.
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En definitiva, es pot dir que presenten una estructura molt compacta tal i com es pot veure
en la Figura 39.

Figura 39. Diàmetre de les xarxes de Moscou, Barcelona, París i NYC (d’esquerra a dreta
respectivament).
La diferència bé donada per la xarxa de Nova York on esperem tenir-ne una de més
modular, amb presència de barris força separats entre ells i amb una estructura poc
compacta.
Aquesta idea queda reforçada al realitzar la comprovació a través de les mateixes xarxes
aleatoritzades (gràfic superposat a la Figura 39). Mentre que el diàmetre dels sistemes de
Moscou, Barcelona i París es veu reduït tant sols sensiblement, el diàmetre de la xarxa de
Nova York disminueix de forma molt pronunciada. Entenent una xarxa aleatòria com una
xarxa molt compacta entre les diferents parts veiem que la xarxa que més diferia en quan a
compacitat era la de NYC. En canvi, les altres xarxes en canvi presenten senyals clars
senyals que ens intuir una estructura més homogènia de per si i en definitiva més semblants
a l’estructura d’una xarxa aleatòria.

108

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Aquests resultats exposats mostren indicis evidents de que les xarxes de metro no
presenten una estructura de petit món ja que el seu coeficient d’agrupament és menor del
que caldria esperar. A més, presenten una estructura força extensa a nivell de superfície
ocupada i per tant les distàncies entre les seves diferents parts són elevades. En canvi com
ja sabem, en les xarxes petit món la distància per viatjar d’una estació a una altra és més
petita (valors típicament iguals als obtinguts per xarxes aleatoritzades).

6.2.2 Grau mitjà dels primers veïns
El grau mitjà dels primers veïns juntament amb el coeficient d’assortativitat ens serveixen
per fer una valoració conjunta de com està estructurat el sistema en quan a interacció i
connectivitat entre estacions amb grau elevat i estacions que tenen un grau menor.

Xarxa

r

Nova York

0.145

París

-0.0181

Barcelona

0.0955

Moscou

0.408

Taula 6. Recull de diversos coeficients d’assortativitat.
Per tal de certificar que el coeficient de correlació lineal de Pearson (r) ens dóna pistes de
com està estructurada la xarxa, només cal veure que passa quan fem la gràfica del grau
mitjà dels primers veïns en funció del grau.
Abans però, concretar que és normal esperar que el coeficient lineal d’assortativitat (r) en
l’espai L sigui positiu per aquest tipus de xarxes. Això pot ser explicat pel fet que hi ha un
nombre petit de nodes caracteritzat per elevats valor de grau que usualment tenen
connexions entre ells (nucli de la xarxa). La majoria de les arestes restants estaran
connectant entre ells nodes de grau k=2 o k=1, perquè k=2 és el grau majoritari que trobem
a la xarxa (zones situades més a la perifèria de la xarxa).
En el cas de la xarxa de París es pot veure molt clarament que no existeix assortativitat
(r=-0.018). Per tant, no es dóna una relació directa segons la qual nodes amb grau gran
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estiguin connectats amb nodes de grau elevat o viceversa. Tal i com podem veure en la
següent Figura 40 no hem d’esperar una xarxa tant radial com ara pugui ser la xarxa de
Moscou.

Figura 40. Representació gràfica del grau mitjà dels primers veïns en funció del grau per la
xarxa de París.
Les xarxes de metro de Nova York i Barcelona (Figura 41) tenen un comportament semblant
a la xarxa de París. Però malgrat això no tenen una tendència tan clara i es podria
interpretar que tendeixen a ser xarxes amb un cert comportament assortatiu. Això però no és
del tot cert ja que els punts realment importants en les gràfiques (els que tenen més pes
específic) són els corresponents als nodes amb grau petit donat que representen la gran
majoria de nodes de la xarxa. A continuació presentem les gràfiques corresponents per fernos una idea general del que està succeint en aquests dos casos (Figura 41).
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Figura 41. Xarxa de Nova York (esquerra) i de Barcelona (dreta). Representació gràfica del
grau mitjà dels primers veïns en funció del grau.
Si analitzem amb més detall el cas de Nova York, veiem que la seva lleugera tendència
assortativa ve donada per la interacció entre els diferents barris un cop interconnectats entre
ells. Si observem amb deteniment la Taula 7 que es presenta tot seguit veiem que tres dels
quatre barris presenten una correlació nula (r=0), mentre que Queens, que és l’únic barri
amb comportament assortatiu, té una importància relativa en quan a nombre de nodes quan
considerem el global de la xarxa:

Barri

r

Manhattan

0.070

Bronx

0

Queens

0.346

Brooklyn

-0.006

Taula 7. Coeficient d’assortativitat per barris de NYC (rglobal=0.145).
Per tant, el fet de tractar la xarxa d’una forma conjunta provoca una certa aparició de
tendència assortativa d’aquesta. Si mirem el mapa del sistema de metro de Nova York
observem que es dóna aquesta circumstància degut al fet que els nuclis dels barris de
Manhattan, Queens i Brooklyn estan molt pròxims entre ells, cosa que afavoreix l’aparició
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d’aquesta assortativitat quan tractem la xarxa de forma conjunta. Són barris separats però
alhora estructurats de forma força nuclear al voltant del barri de Manhattan.
Amb la intenció de mostrar el contrapunt a aquest comportament, tenim el cas de la xarxa de
metro de Moscou (veure Figura 42). Aquesta presenta un fort comportament assortatiu
(r=0.408), que queda reflectit en la següent representació gràfica:

Figura 42. Representació gràfica del grau mitjà dels primers veïns en funció del grau per la
xarxa de Moscou.
Si ens fixem detingudament amb el gràfic obtingut podem veure dues coses. Tenim un salt
important a partir de nodes de grau 3, a partir dels quals el grau mitjà dels primers veïns
augmenta de forma considerable. No ens hem de deixar enganyar pel punt dels nodes de
grau 6 ja que només tenim un sol node amb aquest grau i per tant és simbòlic el pes
específic que pugui tenir en el càlcul de l’assortativitat de la xarxa. En canvi, tenim un
nombre força elevat de nodes amb grau 3,4 i 5 (22, 19 i 5 nodes respectivament) fet que
provoca que tinguem indicis clars per poder considerar la probable estructuració assortativa
d’aquesta xarxa. A més, aquest fet concorda quan realitzem una visualització del mapa de
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metro de Moscou ja que presenta una estructura radial molt marcada amb una tendència
clarament assortativa.

6.3

MESURES BÀSIQUES EN L’ESPAI P

L’espai de representació P ens proporciona un altre punt de vista a l’hora de tractar i
estudiar les xarxes de metro. Tot seguit i de la mateixa manera que hem fet per l’espai L es
presenta un recull de mesures senzilles que analitzades atentament ens aporten informació
d’interès per una millor comprensió de l’estructura de les xarxes en termes de línies.

N

m

<k>

<c>

Ø

Nº Línies

<nombre
nodes>
línia*

Nova York

496

15139

61.04

0.848

4

26

19.07

París

300

5051

33.67

0.905

4

16

18.75

Barcelona

203

3113

30.67

0.906

4

15

13.53

Moscou

183

2970

32.46

0.869

4

12

15.25

Taula 8. Taula on es presenten mesures bàsiques en l’espai P.
* càlcul suposant que una estació no pertany a més d’una línia. Això és una simplificació de
la realitat ja que tenim estacions que pertanyen a més d’una línia i que són les que actuen
com a connector entre línies.

6.3.1 Apreciacions generals
Per construcció, les xarxes representades en l’espai P tenen moltes més arestes que les
mateixes representades en l’espai L. Això juntament amb el fet que el nombre de nodes es
mantingui invariant fa que el grau mitjà de les xarxes prengui valors molt elevats. Pel que fa
a les xarxes de París, Barcelona i Moscou, el grau mitjà de la xarxa (<k>) és molt similar per
cadascuna d’elles. En aquests tres casos, des d’un mateix node, tenim l’opció d’arribar fins a
un nombre molt similar d’estacions sense fer cap tipus de canvi de línia. Aquest fet ens fa
veure que aquestes xarxes tenen una distribució i estructura semblant en quant a les seves
línies. Són línies més o menys curtes que ens permeten, des de cadascuna de les seves
estacions, arribar a un nombre d’estacions que s’aproxima a la trentena sense haver de fer
cap tipus de transbord. Aquest nombre és molt més elevat que el nombre de nodes mitjà
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de cada línia (<nombre nodes>línia). Això és degut a que els nodes que actuen com a
connectors entre diferents línies tenen un grau comparativament molt elevat, cosa que fa
que el grau mitjà de la xarxa sigui al final notablement superior.
El cas més sorprenent el trobem si observem la dada referent a la xarxa de Nova York. En
mitjana una determinada estació ens permet escollir entre un total de seixanta-una estacions
a les quals hi podem arribar de forma directa (sense transbord). Aquest comportament
singular de la xarxa de metro de Nova York no és casual. Donat que en aquesta xarxa tenim
línies de metro més llargues i que moltes vegades arriben, fins i tot, a travessar la ciutat de
punta a punta (de nord a sud i viceversa). Això fa que una mateixa línia tingui un nombre
molt elevat de nodes (entre 1 i 6 nodes més per línia respecte les línies de les altres xarxes)
i que per tant les possibilitats de connexió siguin en general molt més elevades. També hem
de tenir present el fet que el nombre de estacions que ens serveixen per fer un canvi de línia
és molt més elevat que en les altres xarxes. En el cas de Nova York les seves estacions
ofereixen, en general, un ventall molt ampli de possibilitats de connexió i la majoria de
vegades donen a escollir entre les diverses línies que solen confluir en un mateix node.
Basant-nos en aquest fet podem afirmar que el sistema de metro de Nova York té una
accessibilitat nodal (des de cadascuna de les estacions a la resta d’estacions) molt més
bona que en els altres sistemes analitzats. Des d’un bon principi podem decidir entre una
gamma amplia d’estacions a les quals podem arribar directament. Pensem que tot i tractarse d’una xarxa gran on és difícil orientar-se, es garanteix la comoditat dels usuaris pel simple
fet que no és necessari que canviïn de línia gaire habitualment.
Si ens fixem amb el nombre de transbords que hem de fer com a màxim per anar entre una
parella qualsevol d’estacions veiem que els resultats obtinguts són iguals en tots els casos
sigui quina sigui la xarxa. Sempre haurem de fer un màxim de tres canvis de línia per arribar
a qualsevol estació de la ciutat, per molt allunyada que estigui aquesta del punt de partida
on ens trobem. És significatiu que en una ciutat tan gran com és Nova York, el seu sistema
de transport públic ens permeti situar-nos a qualsevol punt de la ciutat amb un màxim de
tres canvis de línia. Curiosament en una ciutat de dimensions molt reduïdes com és el cas
de Barcelona el nombre de canvis de línia necessaris és el mateix. D’entrada el resultat
obtingut és idèntic però la diferència de grandària de les xarxes marca la diferència.
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Caldria considerar que en xarxes petites com la de Barcelona o la de Moscou és molt més
difícil aconseguir una bona coordinació del nombre de canvis de línia necessaris. Són xarxes
amb un reduït nombre de línies i amb pocs punts d’interacció entre elles. Això fa que en
cada moment es disposi de poques opcions per elegir el camí que més ens convingui. Per
tant estem condicionats, per l’estructura de la xarxa, a anar fent salts (canvis de línia) amb
regularitat per poder acabar arribant a l’estació desitjada. Aquest efecte no és tan gran en
una xarxa com Nova York ja que saps que estiguis a la línia que estiguis segur que podràs
trobar una estació que et proporcioni la connexió que necessites o que et simplifiqui la ruta
en gran mesura. Nova York no és una xarxa tan centralitzada i en conseqüència no es té la
necessitat de passar pel centre obligatòriament quan es busca una determinada línia. Les
possibilitats d’elecció són grans encara que et trobis en punts situats més a la perifèria.
La xarxa ideal en l’espai P seria aquella que tingués diàmetre 1. Podríem anar a qualsevol
punt de la xarxa sense haver de realitzar cap transbord. Sabem que això no és possible
perquè s’ha de trobar un bon compromís amb la distància espacial que ens separa cada
parella d’estacions (espai L). Per altra banda, no ens podem permetre el fet de construir
línies amb formes molt serpentejades perquè no seria pràctic. Xarxes petites i molt
compactes com ara les de Moscou, Barcelona i París noten molt més aquest condicionant ja
que no tenim suficientment espai per anar jugant amb el que seria la línia òptima. En canvi,
NYC té molt més espai per planificar les línies des d’una perspectiva més global tot tenint
menys limitacions i poden treballar a nivell de xarxes que són llargues i es bifurquen, fan
corbes (no són tant lineals), etc.
Amb la intenció de completar una mica més aquesta anàlisi aprofitem per puntualitzar què
implica l’espai P pel fet d’estar definit com a tal. En aquest espai el coeficient d’agrupament
(c(k)) decau de forma exponencial però amb poques diferències en quan a la bondat d’ajust
que presenta una corba potencial.

Aquest comportament és típic quan treballem amb

xarxes en l’espai P i ha estat observat en diversos sistemes que presenten estructura
jeràrquica. Diferents estudis relacionats amb el tema han detectat aquest comportament
(Dasgrupta, Chatterjee et al. 2003) i és per aquesta raó que podem esperar que les xarxes
de transport públic estudiades (les seves línies) consisteixin en diferents mòduls units per
camins que les van connectant entre si. Aquest fet pot ser explicat utilitzant l’exemple d’una
xarxa amb forma d’estrella: suposem que la xarxa consisteix amb un total de n rutes amb un
total de Q parades cadascuna. El node i, pel qual creuen les n rutes del sistema, és el node
que té un grau més elevat dins del sistema. Si no permetem més creuaments de línies
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en tota la xarxa, el coeficient d’agrupament prendrà un valor mínim per aquest node. En
canvi, quan més petit sigui el grau dels nodes el seu coeficient d’agrupament també anirà en
augment ja que més possibilitats existiran que el node només formi part d’una línia, els
nodes de la qual estiguin tots connectats entre si.
Aquest decreixement del coeficient d’agrupament en funció del grau està també relacionat
amb la presència o no d’assortativitat en aquest espai de treball (Taula 9).

Xarxa

rp

Nova York

0.0097

París

0.0164

Barcelona

0.296

Moscou

-0.0151

Taula 9. Coeficient d’assortativitat en l’espai de treball P.
Per xarxes petites, el coeficient de correlació rp és negatiu i teòricament hauria de ser
creixent amb N. Aquesta dependència observada és deguda a que una xarxa petita només
tindrà uns pocs punts de connexió entre línies (estacions de transbord). Això farà que en
l’espai P existeixin moltes connexions entre nodes de grau elevat i nodes de grau petit
donant lloc a una correlació negativa de graus. Aquesta tendència és d’esperar que varï en
xarxes amb un nombre més elevat de nodes (N).
En el nostre cas però la correlació de graus obtinguda és molt petita tret de la xarxa de
Barcelona que presenta un comportament assortatiu una mica més accentuat. La causa de
perquè passa així es pot intuïr si observem la Figura 45. Dues corbes decauen
potencialment amb una certa separació entre elles. Ens marca dos grups de nodes molt ben
diferenciats: nodes de grau elevat connectats amb nodes de grau elevat i nodes de grau
petit amb nodes de grau petit. Això provoca que el coeficient d’agrupament per aquests dos
grups varïi de forma totalment diferent. Es pot veure que el grup format per nodes de grau
elevat és més petit (format per un menor nombre de punts al gràfic) que el grup de nodes
amb grau menor que estan connectats entre ells. A la xarxa de Barcelona estacions com
Plaça Catalunya i Zona Universitària canalitzen a través seu un total de 5 línies diferents
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cadascuna d’elles, fet que fa accentuar molt aquest comportament. En una xarxa on les
zones de transbord són limitades, això té una influència molt notòria.

Figura 43. Coeficient d’agrupament en funció del grau en la xarxa de Nova York (espai P).
Ajust: corba exponencial (r=0.838), corba potencial (r=0.717).
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Figura 44. Coeficient d’agrupament en funció del grau en la xarxa de París (espai P). Ajust:
corba exponencial (r=0.854), corba potencial (r=0.657).

Figura 45. Coeficient d’agrupament en funció del grau en la xarxa de Barcelona (espai P).
Ajust: corba exponencial (r=0.594), corba potencial (r=0.488).
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Figura 46. Coeficient d’agrupament en funció del grau en la xarxa de Moscou (espai P).
Ajust: corba exponencial (r=0.917), corba potencial (r=0.760).
El fet d’obtenir un coeficient d’agrupament d’aquest tipus és inherent a l’estructura de l’espai
P. És d’esperar que s’ajusti millor una corba exponencial ja que pot decaure més ràpidament
a zero circumstància que és important perquè tenim un grau màxim força petit en aquest
espai, sobretot en els sistemes de Moscou, Barcelona i París. Si aquest grau augmenta
lleugerament com és el cas de Nova York la corba potencial presenta un ajust cada cop
millor.
En aquest espai també ens trobem que les conclusions que podem extreure vénen limitades
per la grandària de les xarxes considerades. Els gràfics no responen tan a característiques
inherents a cada xarxa sinó que moltes vegades ens mostren les dificultats de realitzar-ne
una anàlisi significativa.
Als articles (Ferber, Holovatch et al. 2007; Sienkiewicz et al. 2005) quan realitzen la
corresponent anàlisi estadística en l’espai P també obtenen nivells de coeficient
d’agrupament que són molt elevats. En el nostre cas, tot i tenir poc nombre de línies, també
obtenim valors elevats d’aquesta mesura fet que ens fa adonar que aquests són tan elevats
per motius purament constructius de l’espai de treball P.
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Per altra banda, el grau mitjà de les xarxes en l’espai P també és molt similar al que
obtenim en el nostre estudi. Per tant, tot i que treballen amb xarxes de més grandària,
sembla que el patró que segueixen els diferents sistemes sigui molt similar en quant a
nombre d’estacions per cada línia, nombre d’estacions de transbords, etc. El fet de tenir
xarxes més grans no implica que les línies vagin creixent de la mateixa manera. Les bases
de dades amb les quals treballen mostren una considerable similitud entre ciutats en quan al
nombre de vèrtexs que formen una línia. Això reflecteix un comportament operacional comú
alhora que es redueix la relació cost/efectivitat d’una extensió de la xarxa.

6.4

ALTRES TAULES I MESURES (ESPAI L)
T
Nova York
París
Barcelona
Moscou

0.07
0.088
0.091
0.1

B
0.0328
0.0865
0.0621
0.0647

F

R

E g (%)

0.479
0.611
0.644
0.612

1.048
1.064
1.063
1.087

9.47
11.53
12.73
13.63

Taula 10. Valors de les mesures mitjanes d’internodalitat, entropia deguda a l’efecte embut,
entropia de camins i d’eficiència global per les diferents xarxes de metro estudiades.

6.4.1 Crítica constructiva a algunes mesures proposades per la
bibliografia consultada
L’eficiència global (Vragovic et al. 2005) no ens aporta informació nova. Aquesta mesura
presenta una relació gairebé lineal amb la proximitat nodal mitjana de la xarxa (veure Figura
47). Això concorda amb el que s’ha observat en l’apartat de fonaments teòrics i és que
l’eficiència és la inversa de la mitjana harmònica del conjunt de dades mentre que la
proximitat nodal és la inversa de la mitjana aritmètica de les mateixes. Això provoca que
aparegui aquesta relació que posa de manifest la necessitat d’haver de decidir entre una de
les dues mesures ja que una de les dues no ens aportarà informació rellevant. Nosaltres ens
quedem amb la mesura de proximitat nodal ja que va ser la primera que es va introduir i és
abastament utilitzada en el camp d’estudi de xarxes complexes. En canvi, la introducció més
recent de la mesura d’eficiència sembla aparentment interessant però tal i com es pot
comprovar acaba dient-nos les mateixes dades arribant-hi per un altre camí.
D’una forma intuïtiva també sembla coherent aquest resultat ja que esperem assolir una
eficiència global major quan més compacta sigui la xarxa (valor més gran de la
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proximitat nodal mitjana). Tenir totes les estacions més properes unes de les altres facilita el
fet de transferir informació d’una a l’altra més fàcilment i en definitiva sense tantes “pèrdues
de flux” durant el trajecte (recordar exemple de la xarxa d’abastiment d’aigua).

Figura 47. Eficiència global de la xarxa en funció de la proximitat nodal d’aquesta pels
sistemes de transport públic de Moscou, Barcelona, París i Nova York.

6.4.2 Mesura de la proximitat nodal
El valor de proximitat nodal mitjà de la xarxa depèn en gran part de la grandària d’aquesta.
Per xarxes petites com els sistemes de metro de Moscou i de Barcelona tenen uns valors
més elevats de proximitat nodal. Això és degut a que totes les estacions de les xarxes, al ser
d’una grandària menor, es troben més pròximes les unes de les altres. La Figura 49 ens
permet veure aquesta relació lineal existent entre xarxes amb un major nombre de nodes (N)
i una menor proximitat nodal (T). Si ens fixem en detall amb els resultats obtinguts veiem
que el sistema de Barcelona presenta una proximitat nodal força baixa i pròxima a una xarxa
de dimensions més considerables com ara la xarxa de París. Aquest fet ens fa determinar
que es tracta d’una xarxa que presenta un efecte desfavorable en quan a proximitat entre
estacions. Una possible solució a aquest fet podria ser col·locar més estacions de transbord
(o interconnexions en general) entre les estacions més perifèriques. D’aquesta manera
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disminuiríem la necessitat d’haver d’anar fins al centre de la ciutat (Figura 48) per després
tornar a sortir rumb cap a la destinació desitjada.

Figura 48. La interconnexió de línies a les afores (del centre de la ciutat) no és tant bona
com caldria esperar en el cas del sistema de metro de Barcelona. Això provoca haver de
passar pel centre de la ciutat per poder escollir la línia que ens interessa. Aquest fet és
millorable donat que no afavoreix la correcta mobilitat dels usuaris pel sistema de transport.
Aquest punt el tenen molt ben solucionat a la xarxa de Moscou. La línia circular realitza una
tasca primordial a l’hora de mantenir les estacions cohesionades i unes a prop de les altres.
D’aquesta forma també s’aconsegueix una descongestió del trànsit en el centre urbà i es
canalitza d’una forma més eficient el flux de persones cap a la seva destinació. Una senzilla
comparativa entre el valor de proximitat obtingut sense línia circular ens mostra resultats
reveladors:

Amb línia circular
<T> = 0.1

Sense línia circular
<T> = 0.090

Taula 11. Comparativa dels valors de proximitat nodal per la xarxa de Moscou amb línia
circular i sense línia circular.
Una diferència del 10% en quant a proximitat nodal mitjana es refereix ens fa comprendre la
necessitat de mantenir les estacions el més pròximes possible unes de les altres.
Per la xarxa de Nova York (Figura 49), el valor de proximitat nodal obtingut és molt baix
degut a la seva àmplia extensió (i condicionants geogràfics com la presència de mar) i
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poca homogeneïtzació, sobretot deguda a l’efecte de la presència ben diferenciada de barris
entre si (condicionants estructurals).

Figura 49. Gràfic comparatiu entre la proximitat nodal de les xarxes reals i el mateix valor
obtingut en les corresponents xarxes aleatoritzades.
El que ens fa veure que ens trobem davant d’un tipus de xarxes amb unes característiques
específiques i diferents és les diferències que s’estableixen amb les mateixes xarxes
aleatoritzades. La tipologia de la xarxa ens implica unes restriccions molt fortes en quan a la
seva estructura cosa que fa que aparegui aquest lligam entre grandària i proximitat. Això no
passa en xarxes aleatoritzades on al no tenir connexions restringides es tendeixen a tenir
una compacitat molt elevada. En les xarxes aleatoritzades l’efecte de l’augment del nombre
de nodes no influeix en la variació de la proximitat nodal mentre que en el cas de les xarxes
reals aquest augment del nombre de nodes es nota d’una forma més evident. Cada cop és
menys probable que dues estacions llunyanes estiguin connectades entre sí i això suposa
que la proximitat nodal entre estacions es faci cada cop major.
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Cal puntualitzar però que això és només una conseqüència del tipus de xarxa en concret
però que en cap cas és el responsable que la xarxa tingui una bona o deficient connectivitat
entre les parts. De la mateixa manera que hem comprovat en l’espai P, això no depèn de la
distància espacial, depèn d’una correcta interconnexió entre les línies, suficient per
assegurar un bon funcionament global.
Com hem observat en diferents articles, el gràfic següent és típic també de xarxes de
transport de vaixells (Xinping, Junhui et al. 2007a) o de xarxes de col·laboradors científics
(Newman 2001a). El fet que sistemes que tenen un nombre molt més elevat de nodes que
les nostres xarxes tinguin el mateix comportament, ens pot estar indicant que l’estructura de
la xarxa està fixada sigui quina sigui la seva mida i que s’organitzen d’una forma similar unes
de les altres.
En totes les xarxes de metro el comportament és molt semblant, per tant només mostrem el
gràfic corresponent a una d’elles i que en aquest cas és el referent al sistema de metro de
Nova York:

Figura 50. Gràfic de dispersió de la proximitat nodal en funció del grau per la xarxa de Nova
York.
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Veiem que va associat el fet de tenir una connectivitat elevada i al mateix temps estar en
una zona central de la xarxa. En canvi, a mesura que el grau disminueix la dispersió de la
mesura augmenta ja que es poden donar dos casos. És possible que tot i tenir grau petit les
estacions estiguin situades en una zona central de la xarxa però també és cert que moltes
d’aquestes estacions estaran situades a la perifèria tot prenent uns valors de proximitat
nodal menors. Aquesta circumstància ens explica el comportament triangular de la figura
anterior.

6.4.3 Mesura de la internodalitat i altres relacions existents
Volem comprovar si el grau és una bona variable explicativa de la internodalitat nodal. Hem
cregut oportú fer un tractament de les dades el més realista possible sense emmascarar els
resultats prenen valors mitjans que poden conduir a justificacions precipitades del
comportament de la xarxa.
Un exemple del que estem plantejant és el que podem comprovar a la Figura 51 que fa
referència a la xarxa de metro de Moscou. El gràfic de l’esquerra ens mostra un gràfic de
dispersió i podem veure que la variabilitat de la mesura d’internodalitat és molt gran per
cadascuna de les connectivitats de la xarxa. Per altra banda si representem només el valor
mitjà (gràfic dreta), ens podríem arribar a imaginar que la internodalitat segueix una relació
lineal perfecte amb el grau i realment això no és així. Es pot arribar a confondre el fet de
tenir una connectivitat elevada amb l’efecte d’obtenir uns valors alts d’internodalitat. Per
entendre què està passant s’ha de matisar de forma molt acurada el que estem observant.
La tendència és certa però no definitiva node a node. Són comportaments complexes. Tenim
molta variabilitat en les mesures (soroll) i això fa que els ajustos no puguin ésser considerats
bons.
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Figura 51. Internodalitat en funció del grau per la xarxa de Moscou.
Segons el que hem pogut concretar, les estacions amb internodalitat elevada són aquelles
que estan ven posicionades dins de la xarxa. El que ens pot confondre és que normalment
les estacions que estan més ben posicionades són les de grau elevat. Tot i això es veu que
quan una estació està ben situada dins de la xarxa, encara que tingui pocs veïns, la seva
internodalitat es dispara.
La Figura 52 ens permet veure dues coses de la xarxa de Moscou. La primera és que els
nodes de grau petit estan concentrats fora del centre de la ciutat (de la línia circular cap
enfora) i això no afavoreix clarament que els nodes més centrals, que a l’hora també tenen
grau més elevat, tinguin l’opció d’arribar a uns valors d’internodalitat comparativament molt
grans. Amb tot també es comprova que una estació que estigui a l’extraradi però que estigui
ben situada (pròxima a estacions de transbord, punts de confluència, etc) també tindrà uns
valors d’internodalitat grans.
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Figura 52. Comparativa entre els valors d’internodalitat obtinguts per les estacions situades
dins la línia circular i les que estan situades fora d’aquesta.
La Figura 53 és del tot reveladora. Reforça la idea que allò realment important és la posició
dins de la xarxa de cada estació. El resultat ens mostra com unes determinades estacions,
en aquest cas les que pertanyen a la línia circular, són les que canalitzen un flux més elevat.
La seva col·locació estratègica les permet treballar en punts avantatjats dins la xarxa i
realitzar una funció clau en quan a la canalització dels camins mínims de moviments interns
de la xarxa.
En el capítol anterior ja havíem constatat que la línia circular jugava un paper molt important
en la cohesió de la xarxa i ara a més observem directament que són estacions altament
canalitzadores dels moviments que tenen lloc per la xarxa.
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Figura 53. Comparativa entre els valors d’internodalitat obtinguts per les estacions que

formen part de la línia circular i la resta d’estacions (sistema de metro de Moscou).
A la xarxa de París, les estacions de les línies 2 i 6 conformen un anell circular al voltant del
nucli urbà de la ciutat. Tot i això aquest anell no té la mateixa importància que la línia circular
de Moscou ja que es troba situat molt més a la perifèria i a més la gran majoria d’estacions
no són de transbord. És per això que perd importància relativa en quan a la seva influència
al funcionament general de la xarxa. Les estacions d’aquest anell no són tant bones
canalitzadores de flux com ho són les estacions de la línia circular de Moscou i tampoc
aporten una avantatge específic a l’hora de transitar per la xarxa.
En els sistemes de transport de París (Figura 54) i sobretot de Nova York (Figura 55) es
comença a marcar una mica la tendència entre grau elevat / internodalitat també elevada i
viceversa.

128

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Figura 54. Internodalitat en funció del grau: xarxa de Barcelona (esquerra), xarxa de París
(dreta).
Això ens fa pensar que en xarxes com la de Nova York que presenta una estructura modular
amb diferents barris, les estacions pertanyents al barri central com és ara Manhattan
canalitzen molt més flux que les estacions pertanyents a altres barris (Figura 56). A més es
dóna el cas que és el barri amb estacions que tenen una més elevada connectivitat. Elevada
connectivitat i bona situació solen anar lligats tal i com hem pogut veure també en el cas de
la xarxa de Moscou.

Figura 55. Internodalitat en funció del grau per la xarxa de metro de Nova York.
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Seguint amb el raonament anterior, les estacions del barri de Manhattan són les que tenen
un grau més elevat en mitjana i a més són les que canalitzen més viatges cap al global de
destinacions. Aquest barri exerceix de barri central. Potser aquesta dependència amb el
barri de Manhattan es podria reduir millorant la interconnexió entre els altres barris, tot
intentant millorar la qualitat de les connexions entre ells. D’aquesta manera aconseguiríem
reduir la responsabilitat de Manhattan a l’hora de canalitzar el flux de passatgers. Tot i això
els resultats obtinguts són lògics ja que la ciutadania es vol moure preferentment en direcció
a aquest barri ja que és el centre econòmic i comercial de tot Nova York amb una influència
que fins i tot és remarcable a nivell mundial.

Figura 56. Comparativa entre els valors d’internodalitat obtinguts per les estacions
classificades segons els barris als quals pertanyen (xarxa de metro de Nova York).
Com a conclusió, remarcar el fet que el grau no és en general una bona variable explicativa
del nivell d’internodalitat ja que existeixen altres condicionants com són la posició dins de la
xarxa de les estacions que juguen un paper fonamental a l’hora d’obtenir un cert nivell
d’internodalitat.
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Tot seguit anem a veure quina és la relació que existeix entre la internodalitat i l’entropia de
camins. Primer de tot mostrem el gràfic que ens relaciona internodalitat i entropia de camins
per la xarxa de Nova York (Figura 57).

Figura 57. Internodalitat en funció de l’entropia de camins per la xarxa de Nova York.
Per un mateix valor de grau la internodalitat augmenta de forma quadràtica en funció de
l’entropia de trajectes. Cada valor de connectivitat segueix la seva pròpia relació quadràtica
essent diferent per cadascun dels graus de la xarxa.
Els nodes de grau 2 (marcats amb color verd) ens poden servir per exemplificar d’una forma
clara què està passant realment. Veiem que a mesura que augmenta l’entropia de camins
augmenta també la internodalitat. Aquest fet és simptomàtic i té molt a veure amb la posició
o altrament la situació de l’estació en concret dins de la xarxa.
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Els creixements de les corbes són realment diferents uns dels altres. Els nodes amb
connectivitats elevades presenten un comportament en corbes amb menys creixement
mentre que nodes amb connectivitat baixa presenten un creixement de les seves
corresponents corbes d’ajust més elevat. Aquesta situació té una raó de ser i és que per
nodes de grau gran el fet de tenir una elevada entropia de camins és esperable pel sol fet de
tenir grau gran. Per aquest tipus de nodes l’entropia no és tan bon indicador de la
internodalitat com en nodes de baixa connectivitat. Si un node de grau 2 presenta una
entropia molt elevada vol dir que té molta activitat de camins que passen a través seu per
les dues arestes que té, d’una forma altament alternativa. Això fa que sigui un node ben
situat ja que si estigués en un extrem de la xarxa sabríem gairebé del cert per quina aresta
passaria el camí mínim següent. Per tant, un node de grau baix com el de l’exemple
mostrarà una internodalitat si té una entropia de camins que també és gran.
Comparativament aquesta relació s’atenuarà per nodes de grau elevat ja que tot i que en
general tindran uns nivells elevats d’internodalitat per altra banda l’entropia dels camins es
veurà molt condicionada pel sol fet de tenir un nombre elevat de veïns i per tant no serà
sinònim d’obtenir-hi una internodalitat molt més alta.
Aquesta relació ens reforça la importància de la situació de les estacions quan parlem en
termes d’internodalitat. Una bona situació d’un node de grau petit és quantitativament més
productiva en quan a canalització de camins mínims que no pas una estació de grau elevat i
mal situada dins de la xarxa, amb el corresponent desaprofitament d’aquesta que això pot
arribar a significar. Podem dir que estacions amb connectivitat petita poden treure’n més
partit d’aquest fet que comparativament una estació amb moltes més connexions. En xarxes
més grans hi ha molta més variabilitat de connexions i realment la responsabilitat de
canalització queda més distribuïda amb el que podríem dir una estructura més centralitzada
entre nodes amb connectivitat elevada. Les ramificacions de la xarxa serviran a mode
d’acostament a les estacions de destí i per tant no estaran tant sol·licitades en quan a
canalització del trànsit es refereix.
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La xarxa de París (Figura 58) té un comportament semblant a la xarxa de Nova York ja que
podem observar una bona bondat d’ajust entre variables.

Figura 58. Internodalitat en funció de l’entropia de camins per la xarxa de París.
En el cas de la xarxa de Moscou (Figura 59) veiem que alguns dels nodes de grau k=2 tenen
una internodalitat força més elevada que estacions que a priori haurien de ser millors
canalitzadores de flux pel sol fet de ser estacions comparativament més importants. Alguns
d’aquests nodes són fonamentals a l’hora d’entendre el funcionament de la xarxa com un
global ja que asseguren la comunicació entre les diferents parts. És un bon exercici veure
que l’entropia de camins és una bona variable explicativa de la importància relativa que té
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una estació en concret dins de la xarxa4, més concretament les arestes a que dóna servei
aquesta estació.

Figura 59. Internodalitat en funció de l’entropia de camins per les xarxes de Barcelona
(esquerra) i de Moscou (dreta).
En xarxes petites com Barcelona i Moscou la internodalitat dels nodes de grau petit és més
important (corbes amb un creixement més accentuat) que en xarxes més grans. Són
estacions que en principi no semblaria que tinguessin un pes específic tan important en
qüestions de canalització del flux però que realment són molt importants en el trànsit diari de
la xarxa ja que hi donen un nivell de cohesió elevat.
És per aquest motiu que aquestes xarxes són més robustes (F↑) a atacs intencionats als
seus nodes que la xarxa de Nova York (F↓). La responsabilitat de canalització està molt

4

(K.Sneppen 2004) diu...Thus a low road entropy R means that relatively many links are important,

whereas a large R implies that few links are essential. In this sense R is related to robustness in an
intentional edge attack.. .
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distribuïda i això fa que siguin menys sensibles a averies, congestions a certes estacions,
etc.
La xarxa de Nova York no presenta problemes excessius a l’hora de resistir atacs a les
seves arestes però l’entropia deguda a l’efecte embut és molt baixa (F↓) circumstància que
provoca que la canalització pròpiament dita acabi essent responsabilitat d’un conjunt format
per pocs nodes. Aquestes estacions tindran una responsabilitat de canalització elevada i,
per tant, serà molt fàcil predir que un gran nombre de camins passaran a través seu.
Aquesta estructura jerarquitzada també la presenten les xarxes de col·laboradors científics
(Newman 2001a). En aquesta xarxa es podria interpretar que un científic sempre té un
col·laborador amb el qual hi té més confiança i que, per tant, esdevé més important ja que hi
realitza un nombre major de col·laboracions. Llavors, si aquest col·laborador desapareix en
aquest moment comença el problema ja que el científic deixa de tenir la major part de la
feina. El mateix passaria en la xarxa de Nova York on l’estructura condiciona que les
estacions depenguin les unes de les altres d’una forma molt directa i poc repartida.
A l’article (Angeloudis et al. 2005) on fan una anàlisi de la robustesa a atacs terroristes de
diferents xarxes argumenten que per aconseguir una gran fragmentació de la xarxa s’han
d’atacar diferents punts del sistema. Això permet aconseguir un impacte discernible de
manera que es perd la integritat de la xarxa5.

5

Angeloudis escriu.. “While the events in Madrid in March 2004 and London in July 2005 might

suggest that terrorists have also learnt the lesson of network theory – that networks need multiple
attacks – the robustness of networks has been well demonstrated. Based on the declared system
operation 24h after the London attack, which killed or injured over 700 people (after practically
simultaneous explosions at three high degree parts of the network), the network giant component was
reduced by less than 5%, in line with our results. Much of the network loss was immediately
substituted by over-ground links. While it may be difficult to protect subways from terrorist entry, our
results suggest that resilience can be elevated to a level to make feasible attacks technically pointless.
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(PAGE RANK)

Els motors de cerca han esdevingut avui en dia la clau per les nostres científiques,
econòmiques i activitats socials, donant les oportunitats a les persones de tenir accés a la
informació tot i el seu volum i complexitat. Segons els resultats obtinguts exposem el fet que
les estratègies de ‘ranking’ creen un cercle viciós que amplifica la dominància d’allò establert
i, per tant, dels llocs més populars ja existents. Aquesta tendència pot comportar un
monopoli perillós de la informació. A més a més diversos articles (Fortunato, Vespignani et
al. 2006; Fortunato, Boguna et al. 2005) han demostrat que aquesta amplificació no és
realista ja que al contrari del que podríem intuir, les dades reals no donen suport als
resultats de classificació de sistemes en teoria més avançats i és que els llocs més populars
en realitat reben molt menys trànsit del predit.
El problema és que aquests models no tenen previst d’una forma acurada el fet que els
interessos dels usuaris són molt heterogenis. Un dels ingredients essencial a tenir en
compte és el contingut de les demandes dels usuaris, que determina com els usuaris
naveguen i busquen per la xarxa. Existeixen altres factors que de ben segur també juguen
un paper important a l’hora de tenir en compte el comportament dels usuaris però això seria
motiu d’un altre estudi i no hi entrarem.
Si parlem de pàgines web un factor clau per entendre el seu creixement és que aquestes
atreuen noves arestes proporcionalment a la seva popularitat mesurada en termes de
trànsit. D’acord amb el creixement preferencial el qual explica la dinàmica “rics atreuen rics”
(nodes de grau elevat atreuen nodes de grau elevat) observat amb l’estructura web de la
xarxa, el tràfic cap a cada pàgina és implícit considerar-lo una funció lineal al nombre de
‘hyperlinks’ (nombre d’arestes) que apunten cap a aquella pàgina. La proporcionalitat entre
la popularitat i el grau queda justificada en un escenari on s’han de fer dues assumpcions
importants. La primera és que aquestes pàgines són descobertes i visitades per usuaris que
realitzen un passeig aleatori. Aquest és el procés que serveix per modelar l’algorisme de

6

N.A: d’ara en endavant, i si no s’especifica el contrari, les mesures reflectides s’han obtingut en

l’espai de treball L.
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Page Rank que nosaltres hem calculat. La segona assumpció és que la tendència a visitar
una pàgina determinada estarà directament relacionada amb el grau mitjà de connexions.
Pàgines amb un Page Rank elevat són més fàcils de que siguin descobertes pels usuaris i
per tant és més fàcil que siguin connectades per altres pàgines. Aquest algorisme doncs
incrementa la popularitat d’aquestes pàgines encara més. A mesura que les pàgines més
populars es tornen més i més populars, les noves pàgines són més difícils de ser
descobertes. Com un cercle viciós s’accelera el bucle entre popularitat i nombre d’arestes,
introduint un rati d’adquisició no lineal que pot donar peu fins i tot a un dramàtic canvi de
l’estructura del graf de la web d’una estructura inicial lliure d’escala a una xarxa en forma
d’estrella. D’aquesta forma es corre el risc que un grup petit de pàgines acabin
monopolitzant el trànsit (aquest fenòmen s’anomena “googlearchy”).
Observacions experimentals i resultats teòrics ens diuen que amb una bona aproximació
podem dir que p~k. És per això, que en absència de motors de busca, passejant per la xarxa
sense saber què busquem (passejant aleatòriament), el trànsit a través d’un determinat
node es pot escalar com t~ p~k.
La relació lineal entre el grau i el trànsit predit pel model de passeig i salt és el punt de
referència que prenem en contra d’aquest tipus de tendència que introdueix aquest model.
Aquest model, tal i com comprovem, assegura una relació perfectament lineal entre p~k.
Per grans valors de grau, observem petites desviacions de la predicció lineal observada.
Aquestes desviacions no tenen un rol en la relació entre el grau i el trànsit perquè la
saturació de trànsit en aquesta regió de graus és elevada segons observacions realitzades
utilitzant dades experimentals. Aquest trànsit és aproximadament independent del grau en
aquesta regió i, per tant, és també independent del Page Rank, sense tenir en compte la
exacta relació entre k i p.
S’observa que el pendent de les rectes de Page Rank és més gran quan el nombre de
nodes de la xarxa es va fent més petit (Figura 60). Les diferències de PR entre nodes de
grau baix i nodes de grau gran serà més diferenciada quan més petit sigui el nombre de
nodes (N) de la xarxa. Aquest fet és significatiu ja que en xarxes petites ens trobarem moltes
més vegades amb nodes de grau elevat que no pas si la xarxa fos abastament més gran. En
el segon cas, aquesta diferència es veuria atenuada ja que tindríem moltes més
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possibilitats per on poder passejar i no aniríem a parar sempre a nodes molt ben connectats
sinó que els nodes de grau petit també es repartirien gran part d’aquestes visites.

Figura 60. Page Rank en funció del grau per les diferents xarxes.
Altrament, en xarxes aleatoritzades el pendent de les rectes serà lògicament menor (veure
Figura 61) ja que la petjada de l’efecte “rics atrauen rics” no hi serà present i per tant
viatjarem per la xarxa d’una forma molt més homogènia entre totes les seves parts.
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Figura 61. Pendent de les rectes de Page Rank en funció del nombre de nodes de cada

xarxa. El gràfic incorpora també una comparativa entre els resultats obtinguts de l’estudi de
les xarxes reals i les mateixes xarxes aleatoritzades.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’haurien de tenir en compte condicionants com les
prioritats dels viatgers que disten en gran mesura del que vindria a ser un passeig aleatori
per la xarxa. La relació de la importància de cada estació amb el grau sembla una bona
primera aproximació, però realment veuríem que existeixen altres condicionants que ens
modelitzen el que vindria a ser el flux de trànsit a través d’una determinada estació.
En primera instància teníem dubtes sobre si els resultats que havíem obtingut eren
coherents o si només eren fruit de la topologia específica de les xarxes de metro. És per
això que varem decidir estudiar una xarxa d’interacció entre proteïnes (Colizza, Flammini et
al. 2005).
Els resultats però (veure Figura 62) de l’aplicació del mètode no van ser molt diferents als
obtinguts amb les xarxes de transport públic. Aquest fet ens fa entendre una mica més el
que està succeint i és que l’algorisme de càlcul de Page Rank no està influenciat pel
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tipus de xarxa ni la seva topologia específica. La dependència sempre serà molt marcada i
del tipus PR(k) ~ k.

Figura 62. Page Rank en funció del grau per una xarxa interacció de proteïnes.
Aquest seguit de situacions ens han conduït cap a la conclusió que la classificació que ens
aporta aquest mètode no és gaire rellevant.
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INFORMACIÓ D’ACCÉS I DE LOCALITZACIÓ

La informació d’accés (<A>) necessària depèn clarament del nombre de nodes (N) de la
xarxa. Quan més gran és la xarxa, més informació necessitem saber per tal de tenir-hi una
bona accessibilitat (més nombre de preguntes hem de fer en mitjana per arribar al nostre
destí). Ens serà més difícil moure’ns correctament per una xarxa quan més gran sigui
aquesta.

Xarxa
Nova York
París
Barcelona
Moscou

S

7

16.43
10.69
8.99
7.34

Taula 12. Informació d’accés mitjana per cadascuna de les xarxes estudiades.
Tal i com es pot veure en la Figura 63 aquesta tendència lineal entre la informació d’accés
mitjana necessària i el nombre de nodes queda marcada en el cas de les xarxes reals
estudiades. Si ens fixem en els resultats que obtenim de les mateixes xarxes aleatoritzades
comprovem que aquesta relació també es manté però amb la singularitat que la informació
d’accés no creix tan ràpidament a mida que va augmentant el nombre de nodes. Això és
degut al fet que encara que augmenti la grandària de la xarxa aquesta manté la seva
estructura compacta, amb la qual cosa totes les estacions es mantenen més pròximes entre
elles de manera que per anar d’una a l’altra la informació necessària mitjana es redueix
notablement. Potser a l’hora de mirar el mapa d’una xarxa aleatoritzada no ho tindríem tan
fàcil per situar-nos i “llegir el mapa” degut a que les seves connexions no estaran tan
ordenades com en una xarxa real però quan aconseguíssim detectar quina és l’orientació
correcta tot esdevindria molt més senzill.
En el cas dels sistemes de metro tenim factors importants que ens limiten el fet de poder
assemblar-nos al màxim al que seria una xarxa “ideal” com l’aleatoritzada. El condicionant

7

La mesura d’informació d’accés mitjana a la xarxa pren el mateix valor que la informació de

localització de mitjana d’aquesta (veure deducció en l’apartat de fonaments teòrics).
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principal és que no podem traçar túnels de punta a punta de la ciutat sense posar estacions
intermèdies. Sembla obvi pensar això ja que a priori pensem que s’ha d’aprofitar el fet que
estem construint un determinat túnel per donar servei a la major quantitat de gent possible i
això implica construir línies amb una quantitat elevada d’estacions. L’altre factor a tenir en
compte és que a mesura que augmenta la xarxa hem de fer desplaçaments cada cop més
llargs i alhora tenim més possibilitats de connexió, més estacions de transbord i en definitiva
una xarxa més complexa que ens ofereix més opcions a cada pas. Això ens complicarà la
mobilitat en xarxes de grans dimensions com la de Nova York i en canvi no notarem tant
aquest ampli ventall d’alternatives i opcions al llarg del trajecte en xarxes més petites com
les de Moscou o Barcelona.
Veiem que a mida que el nombre de nodes de les xarxes disminueix la informació d’accés
necessària mitjana també ho fa, circumstància que provoca que una xarxa real petita com
per exemple Moscou assimili molt el seu comportament a la mateixa xarxa aleatoritzada. Al
ser una xarxa petita amb un baix nombre de nodes i d’arestes mostra un comportament més
compacte on l’accessibilitat a la xarxa és bona. Aquest fet també es pot explicar per la seva
estructura més segregada a l’extraradi que no suposa cap esforç per accedir al centre d’una
forma molt planera (poc nombre d’estacions de transbord entre línies que no obliguen a fer
gairebé cap pregunta) i un cop arribats al centre, la canalització cap a l’estació de destí torna
a ser òptima, també ajudada per la línia circular que disposa la xarxa.
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Figura 63. Informació d’accés en funció del nombre de nodes (N) de la xarxa. El gràfic
també inclou els resultats obtinguts fruit de l’aleatorització de les xarxes de Moscou,
Barcelona, París i Nova York.
El següent gràfic (veure Figura 64) ens aporta noves claus per entendre l’efecte de
l’estructura de cada xarxa. L’accessibilitat depèn d’una forma més marcada amb el grau del
node quan més gran és la xarxa considerada. En el cas del sistema de metro de Nova York
veiem que nodes de grau petit tenen clarament una posició de desavantatge en quan a la
seva accessibilitat. Necessiten realitzar un nombre de preguntes més gran per accedir
correctament a la xarxa. Aquesta situació es veu accentuada perquè els nodes de grau petit
es concentren bàsicament a la perifèria de la xarxa i això condiciona molt a l’hora d’anar des
d’un d’aquests nodes a la resta. En canvi si ens trobem en un node altament connectat al
principi l’elecció del camí correcte requerirà més informació però com que a més voldrà dir
que ens trobem en una zona central de la xarxa un cop encaminats serà més fàcil trobar el
camí que ens porti a la nostra destinació final.
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Aquesta tendència es manté més o menys igual per les altres xarxes però els efectes es van
atenuant. Les diferències d’informació d’accés mitjana necessària es van reduint entre
nodes de grau gran i grau petit, fet que ens fa deduir que el grau no és un factor tan clau si
pensem en termes d’accessibilitat. Tot i això si que existeix una certa diferència sobretot en
les xarxes de París i de Barcelona on nodes amb connectivitat elevada segueixen obtenint
millors valors d’accessibilitat.
En quant la xarxa de Moscou el seu comportament és sorprenent. El fet que tingui una
estructura molt ordenada de dins cap a fora fa que presenti un comportament especial.
Mentre les altres xarxes les podem entendre fent un símil que són com un “plat
d’espaguetis” desordenat això no és així en el cas de Moscou. La seva estructura fa que
sigui tan fàcil accedir de fora cap a dins de la xarxa com de dins cap a l’extraradi.

Figura 64. Informació d’accés (mitjana) en funció del grau i corresponent ajust lineal.
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Tal i com podem veure en la Figura 65 a partir d’un cert nivell d’informació de localització
necessari específic per cada xarxa aquest decau d’igual forma (amb el mateix pendent), en
funció del grau per totes elles. Veiem clarament que l’única diferència entre les xarxes és
que el nivell inicial d’informació de localització necessària és diferent per cadascuna d’elles.

Figura 65. Informació de localització (mitjana) en funció del grau i corresponent ajust lineal.
Aquests resultats ens marquen clarament una tendència en el comportament que es
compleix d’igual manera sigui quina sigui la xarxa en qüestió. Els nodes de grau elevat seran
més fàcils de trobar ja que actuen a mode de ‘hubs’ cosa que fa que s’amaguin força
malament i per tan juga a favor que siguin fàcilment accessibles. En canvi nodes amb un
grau més petit són difícils de localitzar ja que pel sol fet de tenir un nombre de connexions
petit amb la resta de la xarxa complica en gran mesura la tasca de trobar-los. Hi podrem
arribar per pocs camins diferents cosa que ens farà tenir una dificultat afegida a l’hora
d’intentar arribar-hi des de qualsevol altre punt de la xarxa. Això implica que sempre haurem
de fer un nombre de preguntes més gran en aquest darrer cas.
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El grau no és una bona variable explicativa per la informació d’accés. Per un mateix grau
nodal existeix una variabilitat molt gran d’informació d’accés que poden arribar a tenir nodes
amb aquesta connectivitat. En canvi, és cert que el grau si que té un paper més decisiu quan
parlem en termes d’informació de localització. La informació de localització, tal i com hem
vist en gràfics anteriors, si que vindrà condicionada de forma gairebé exclusiva pel grau de
l’estació en particular
Partint d’un determinat nivell d’informació de localització marginal que sempre tindrem i que
ve donat pel nombre de nodes (N) de la xarxa (quan més grandària tingui la xarxa més gran
serà la quantitat d’informació marginal necessària), la informació de localització decaurà
sempre de la mateixa manera.
En el cas de la xarxa de Moscou al fer el gràfic de la informació de localització en funció de
la informació d’accés obtenim una tendència molt canalitzada però alhora gens agrupada i
ens permet observar clarament els estrats que generen els diferents tipus de connectivitat
nodal (veure Figura 66).

Figura 66. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de
Moscou.
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Aquest fet és indicatiu ja que la tendència entre la variació de la informació d’accés i la
informació de localització és lineal en tots els casos però partint de diferents nivells
d’informació de localització necessària en mitjana segons el grau cosa que concorda amb
els resultats obtinguts en la Figura 65. Si a aquest fet li sumem que en la xarxa de Moscou la
informació d’accés varia independentment amb el grau (Figura 64) llavors obtenim diferents
rectes situades en estrats diferenciats que presenten el mateix pendent unes respecte les
altres les quals en mitjana tenen la mateixa informació d’accés.
A la Figura 67 observem com les estacions situades dins la regió delimitada per la línia
circular tenen uns bons nivells d’accessibilitat mentre que també és més fàcil localitzar-los.

Figura 67. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de
Moscou tot distingint entre estacions situades dins la línia circular i la resta.
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En el cas de la xarxa de Barcelona (Figura 68) l’accessibilitat és pitjor per nodes de grau
petit. Això fa que les rectes dels nodes corresponents a grau menor apareguin lleugerament
avançades respecte la resta de rectes cap a valors més grans d’informació d’accés
necessària. L’ordre en que apareixen aquestes rectes va respectant el grau nodal de
manera que a la part superior del gràfic hi tenim les representacions de les rectes amb grau
menor. Aquest comportament és d’esperar, tal i com hem comentat, perquè nodes de grau
elevat tenen tendència a tenir molt fàcil accessibilitat respecte la resta de nodes i per tant ho
tenen més difícil a l’hora d’amagar-se.

Figura 68. Inf. de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de Barcelona.
Si mirem què passa específicament amb les estacions de tramvia (Figura 69) i amb la línia 8
de metro (Figura 70) (la companyia explotadora de la qual és FGC) veiem que tenen, en
general, uns nivells d’accessibilitat precaris i ens fa pensar que cada empresa ha estat
pendent dels seus interessos però que no s’han encarregat de planificar la xarxa d’una
forma conjunta. Una anàlisi que durem a terme més endavant en l’espai de treball P ens
permetrà corroborar d’una forma més concloent encara aquesta hipòtesi.
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Figura 69. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de
Barcelona tot distingint entre estacions de tramvia i les altres.

Figura 70. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de
Barcelona tot distingint entre estacions de la línia 8 (FGC) i la resta d’estacions.
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A mida que va augmentant la grandària de la xarxa, com passa en els casos de París (veure
Figura 71) i de Nova York (veure Figura 72), apareix un agrupament en la tendència que
aglutina el comportament de la relació entre les variables i ens mostra una relació cada
vegada més lineal.

Figura 71. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de
París.
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Figura 72. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de Nova
York.
El grau no és una bona variable explicativa de quina serà l’accessibilitat d’una determinada
estació. És cert però que estacions amb una bona connectivitat, en certa manera,
s’asseguren una bona accessibilitat. Tot i això és fonamental el lloc de la xarxa on et trobes
tal i com podem observar en termes de variabilitat d’informació d’accés per un determinat
valor de connectivitat (k). Les estacions de grau 2 són les més susceptibles a aquest fet i,
per tant, la zona o línia de la xarxa on es trobin condicionarà molt la seva accessibilitat. Un
comportament molt semblant es dóna quan parlem en termes d’informació de localització
(cosa que per altra banda provoca l’existència de la relació lineal entre ambdues variables) i
és que nodes amb elevada connectivitat s’asseguren el fet que seran trobats amb facilitat.
En canvi per estacions amb connectivitat més reduïda dependrà bàsicament de la zona de la
xarxa on es trobin (veure Figura 73).

151

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Figura 73. Xarxa de Nova York: comparativa entre la xarxa real (blau) i la xarxa
aleatoritzada (verd) .Informació d’accés en funció del grau (esquerra); informació de
localització en funció del grau (dreta).
Tal i com hem vist a les xarxes reals de transport públic, a mida que va augmentant el seu
nombre de nodes la xarxa es va quedant cada cop més travada degut a la influència en el
comportament de tots els nodes. Cadascun dels nodes afecta de forma evident a la resta de
manera que les característiques que tindrien uns i altres per separat desapareixen. El
comportament de la xarxa en aquests casos depèn de l’estació en que estiguis situat en un
determinat instant de temps però també depèn sobretot de la zona de la xarxa on puguis
estar. Serà aquesta zona que determinarà les particularitats d’accessibilitat que disposes a
la xarxa.
Aquesta situació de l’efecte del grau l’hem vist clarament en la xarxa de Moscou on la seva
influència era mínima quan volíem entendre l’accessibilitat de les diferents estacions.
Aquesta situació queda encoberta per xarxes com ara Nova York ja que l’efecte del grau és
mínim però les diferències d’accessibilitat venen donades sobretot pel fet de pertànyer a un
o altre barri (Figura 74).
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Figura 74. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de Nova
York tot marcant les estacions que pertanyen a un o altre barri (Bronx, Manhattan, Brooklyn
o Queens).
Les estacions situades al barri de Manhattan presenten una accessibilitat a la xarxa molt
més bona comparativament que en d’altres xarxes que pertanyen a la resta de barris.
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Per tal de buscar el contrapunt a la nostra anàlisi hem realitzat una petita comparativa amb
un parell de xarxes de tipologia diferent per veure quines són les diferències de resultats
obtinguts amb xarxes que a priori no presenten cap tipus de restricció geogràfica. Per fer-ho
hem considerat les xarxes de connexions entre aeroports d’Estats Units (Figura 75) i la
xarxa de connexions d’una bactèria E.Coli (Figura 76):

Figura 75. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de US
Airports (aeroports d’Estats Units).
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Figura 76. Informació de localització en funció de la informació d’accés per la xarxa de la
bactèria E. Coli.D
Al no presentar les limitacions a les que els sistemes de metro estan sotmesos, la informació
de localització i d’accés depèn en molta menys mesura del grau del node. Segueix
mantenint-se però la relació entre el grau i la informació de localització necessària per
trobar-lo ja que l’estratificació de capes en el gràfic segueix existint. Nodes amb grau elevat
segueixen essent més fàcils de trobar que nodes amb grau més petit. Aquesta pauta és
invariant i no depèn del tipus de xarxa amb que estem treballant però el nivell marginal
d’informació necessària si que en depèn.
En aquests dos últims casos presentats quan tens una bona accessibilitat a la xarxa, el fet
que sigui més fàcil trobar-te no depèn tant del lloc on et trobis de la xarxa. Aquest valor i les
diferències que sorgeixin d’aquest, tot i que petites, vindran determinades en gran mesura
per quina sigui la teva connectivitat (des de quants punts diferents poden arribar cap a tú).
En el cas dels sistemes de metro en un primer nivell si que té influència el grau, però és molt
més important el punt on et trobes de la xarxa. En sistemes de metro, un cop definit el teu
nivell d’accessibilitat, és directe predir quina informació de localització et correspondrà. A
més, es dóna la situació que les estacions de grau elevat solen ser els més ben situades
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a la xarxa i és per això que acaben essent les que tenen millor accessibilitat i una informació
de localització més petita (actuen a mode de hubs). En canvi això en una xarxa d’una altra
tipologia no succeeix. L’estructura en la majoria de casos no condiciona el fet que unes
estacions estiguin en avantatge respecte les altres ja que totes es troben en un rang
d’accessibilitat petit i força similar per tots els nodes. El grau però si que ens provocarà
variacions a l’hora de saber quin node és més o menys difícil de localitzar.
Quan aleatoritzem les xarxes no aconseguim la variabilitat en quan a grau de nodes de la
xarxa que tenen la xarxa d’aeroports i la E.Coli ja que la distribució de graus es manté
fixada. Però el que sí que aconseguim és agrupar el gràfic. Ara no obtenim uns resultats
amb una tendència lineal tan perfecte ja que abans podíem encabir tots els punt en un
cilindre força prim. El que ha canviat és sobretot el comportament de la xarxa de forma
global. Pel que fa a la informació d’accés ara tots els nodes sigui quin sigui el grau han
millorat notablement la seva accessibilitat. És per això que notem l’aparició d’una certa
esquematització en forma triangular de la gràfica, on la majoria de nodes tendeixen ha
trobar-se en un rang petit de variació de la informació d’accés. És a dir, tot i que per nodes
amb k=1 o k=2 segueixen havent-hi algunes diferències en quan a un pitjor nivell
d’accessibilitat comprovem que de forma general les xarxes tendeixen a un agrupament molt
fort d’aquest, reduint la dispersió de comportament que comporta una xarxa real. Aquest fet
el podem observar molt clarament en les xarxes de Barcelona (Figura 77 dreta) i Nova York
(Figura 78 esquerra) en les quals amb un rang de diferència de 2 bits hi trobem més del 90%
dels punts totals del gràfic.
Per altra banda, és cert que les diferències d’informació de localització segueixen essent
grans tot i que en termes de valor marginal (o residual) s’han vist reduïdes notablement.
Aquestes diferències segueixen causant una certa estratificació dels gràfics però ara tothom
“s’amaga pitjor”. En les xarxes aleatoritzades és, en general, més fàcil trobar les estacions.
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Figura 77. Informació de localització en funció de la informació d’accés per les xarxes de
Moscou aleatoritzada (esquerra) i de Barcelona aleatoritzada (dreta).
Segons els resultats obtinguts la xarxa de Moscou real presenta un comportament força
semblant a la mateixa xarxa aleatoritzada (Figura 77). Fins i tot, en el primer cas obtenint
valors d’accés i de localització que no es disparen cap a valors tan elevats. Això ens fa
pensar que la navegació per Moscou és molt més senzilla ja que s’aprofita d’una estructura
peculiar molt ben ordenada per donar un molt bon servei al viatger. També s’aprofita del fet
que com a xarxa no té cap accident geogràfic restrictiu i que a més és una xarxa molt petita
que facilita la seva planificació, cosa que no passa en les altres xarxes sobretot en una
xarxa tan gran com és la de Nova York.

157

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

L’efecte de l’aleatorització es nota més quan més nombre de nodes (N) té la xarxa. Això és
degut a que les limitacions intrínseques de la xarxa s’arrosseguen molt més en una xarxa
gran, que no pas en una xarxa de grandària menor. En el cas de les xarxes de Nova York i
París (Figura 78) existeix un marge de maniobra més gran en la millora de comportament de
la xarxa.

Figura 78. Informació de localització en funció de la informació d’accés per les xarxes de
Nova York aleatoritzada (esquerra) i de París aleatoritzada (dreta).
Per tenir una idea més visual del que està passant presentem les figures (Figura 79 i Figura
80) que ens permeten entendre els efectes de l’aleatorització, efectes que són més grans
quan major és el nombre de nodes (N) de la xarxa.
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Figura 79. Informació de localització en funció de la informació d’accés per les xarxes de
Moscou (esquerra) i de Barcelona (dreta).

Figura 80. Informació de localització en funció de la informació d’accés per les xarxes de
París (esquerra) i de Nova York (dreta).
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En particular i per donar arguments que suportin les nostres disquisicions, podem comparar
la xarxa real que tenim amb la mateixa xarxa aleatoritzada (model nul). Per fer-ho realitzem
el test de correlacions de connectivitats presentat en l’apartat de fonaments teòrics i que ens
mostra el quocient de probabilitats de que dos nodes d’un determinat grau estiguin
connectats entre si a la xarxa real i el mateix valor per la xarxa aleatoritzada.
Els dos casos més interessants són els dels sistemes de transport de París i Nova York ja
que tal i com hem vist són les xarxes reals que difereixen més en quan a propietats
d’accessibilitat respecte les xarxes aleatoritzades.
Si observem la Figura 81 podem veure que el gràfic és simètric. Aquest fet és degut a que
estem treballant amb xarxes no dirigides. Les zones amb colors més intensos, ja siguin de
color grogues, taronges o marrons ens estan aportant informació molt interessant per
entendre el comportament de la xarxa real. Aquestes zones representen punts on el
quocient de termes pren valors elevats. Això vol dir que en el sistema de metro es dóna una
interconnectivitat d’entre 3 a 5 vegades major entre nodes de grau elevat que el que caldria
esperar pel model nul de la mateixa xarxa. Les tonalitats de blau també ens corroboren el fet
que en una xarxa real la tendència de connexió és de nodes de grau elevat amb nodes de
grau elevat i és una estructura

típica que presenten, per exemple, les xarxes de

8

col·laboradors científics .

8

L. Costa (2007) escriu: ...In science, influential researchers of some areas tend to form collaborative

groups ans publish papers together. This tendency is observed in other real networks and reflect the
tendency of hubs to be well connected with each other. This phenomenon , known as rich-club, can be
measured by the rich-club coefficient.
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Figura 81. Gràfic R(K1,K2)=[P(K1,K2)/Pr(k1,k2)] pel sistema de metro de Nova York.
Una xarxa més petita com és ara la de Moscou presenta unes diferències menors respecte
el seu model nul. D’aquesta manera constatem que el tipus de xarxa ens condueix a
aquesta tipologia constructiva en el cas de Nova York i que les diferències entre la xarxa real
i el model nul s’eixamplen quan major nombre de nodes (N) té la xarxa.
En el cas de la xarxa de París (Figura 82) passa alguna cosa similar. Les connexions
estarien repartides d’una forma més homogènia si treballéssim amb una xarxa aleatoritzada.
Aquest fet senzill ens facilitaria que totes les estacions tinguessin una millor accessibilitat a
la xarxa tal i com hem pogut veure en els gràfics que ens comparaven informació d’accés i
informació de localització per aquestes dues tipologies de xarxa.

161

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

Memòria

Figura 82. Gràfic R(K1,K2)=[P(K1,K2)/Pr(k1,k2)] pel sistema de metro de París.
Els dos gràfics de la Figura 83 que fan referència a les xarxes de Barcelona i de Moscou
també ens mostren un comportament de les xarxes en relació al que hem anomenat ‘club
dels rics’ ja que sembla clar que la tendència d’agrupament segueix una estructura molt
marcada entre nodes de grau elevat, tot i que d’una forma no tant marcada com a NYC.

Figura 83. Gràfic R(K1,K2)=[P(K1,K2)/Pr(k1,k2)] pel sistema de metro de Barcelona (esquerra)
i per la xarxa de Moscou (dreta).
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Les dues gràfiques que es mostren a continuació (Figura 84 i Figura 85) són el rati
d’informació de localització entre la xarxa real i la xarxa aleatoritzada <H(k)>/<Hr(k)> i també
el rati d’informació d’accés <A(k)>/<Ar(k)>. En conjunt les dues gràfiques presenten un
comportament qualitatiu general molt similar.
A l’article (Rosvall et al. 2005) els resultats que obtenen de l’anàlisi de la xarxa de carrers de
diferents ciutats és molt semblant al que obtenim en aquest cas pels sistemes de metro. En
xarxes poc homogènies i amb existència de modularitat com és el cas d’Stockholm (illes)
obtenen un gràfic molt semblant al nostre per la xarxa de Nova York9.
Per la seva part constaten, que en el context de planificació dels carrers d’una ciutat, sovint
és favorable reemplaçar un gran nombre de carrers curts per uns de més llargs que
connectin les parts més remotes de la xarxa. Això concorda amb la circumstància que la
xarxa de Nova York tot i ser molt gran, al tenir unes línies molt llargues, no es veu tan
penalitzada en quan a accessibilitat que si aquestes línies fossin a més molt curtes.
La navegació per la xarxa de Moscou és més senzilla i pròxima al comportament de la
mateixa xarxa aleatoritzada (S ≈ Sr). Presenta uns nivells de comunicació optimitzats molt
semblants als que trobem també en l’article que hem citat i en el qual la xarxa de carrers de
Manhattan i la xarxa d’aeroports presenta un comportament molt similar. Són xarxes que es
caracteritzen per la seva homogeneïtat tot procurant una interconnexió correcta entre les
diferents parts.
Rosvall comenta en l’article que el fet que s’observin valors de S majors que Sr vol dir que
l’habilitat per obtenir informació ha de ser més elevada en aquestes xarxes reals. Això
implica que les ciutats no estan optimitzades per la comunicació ja que si ho estiguessin
llavors S seria menor que Sr. La dificultat de planificació en ciutats més grans o amb una

9

Rosvall escriu..

“we also investigated the variance A(k) and H(k) and found that this

typically is much larger in real networks, compared to their random counterparts. This reflects
the inhomogeneity in the organization of cities with a fraction of streets being well hidden in
remote corners of cities. Such corners and local “islands”, over-represented in Stockholm as
a consequence of real islands, are essentially never present in the random counterparts”.
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complexitat major poden complicar el fet d’obtenir uns bons nivells d’accessibilitat a la xaxa.
Les xarxes aleatòries, en canvi, són poc sensibles a variacions de la mida de la xarxa (N).

Figura 84. Rati de la mitjana de l’informació d’accés (<A>/<Ar>) en funció del grau (k).
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Figura 85. Rati de la mitjana de l’informació de localització (<H>/<Hr>) en funció del grau (k).

6.6.1 Relacions entre informació d’accés i de localització amb altres
mesures
Les gràfiques que es presenten a continuació ens ensenyen la relació que existeix entre la
proximitat nodal i l’accessibilitat a la xarxa d’un determinat node. En un primer nivell
d’observació sembla clar el lligam que existeix entre el fet de tenir una proximitat nodal bona
(estar a prop de la resta de nodes) i el fet de tenir també una bona accessibilitat a la xarxa.
Sembla coherent pensar que el fet d’estar pròxims a la resta de nodes (estar en una zona
central) ens afavoreixi a l’hora d’aconseguir uns nivells d’accessibilitat satisfactoris. Això es
compleix per nodes de grau elevat però a mida que el grau decreix també ho fa la dispersió
de mesures de proximitat que obtenim per una mateixa informació d’accés a la xarxa.
Observem que això passa en la xarxa de Moscou (veure Figura 86) on nodes amb elevada
connectivitat presenten uns nivells d’accessibilitat a la xarxa proporcionals al seu nivell
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de proximitat nodal. Però el mateix no es compleix de forma exacta per estacions amb k=2 ja
que s’obtenen dispersions molt grans del valor de la proximitat nodal per un mateix valor
d’accessibilitat. Això indica que existeix algun altre condicionant que no hem tingut en
compte fins ara. L’accessibilitat a priori no és gaire bona variable explicativa per nodes que
tinguin grau k=2. Aquest comportament es pot explicar d’una forma molt entenedora i és que
en la mesura d’accessibilitat intervenen dos factors claus que influeixen en el seu valor. El
primer és òbviament la proximitat nodal del node en qüestió i en segon terme tenim l’efecte
que té l’ambient més pròxim de connexions del node.
Es sol donar el cas que nodes de grau elevat són nodes centrals a la xarxa i a més tenen un
ambient pròxim de connexions que els facilita el fet de tenir una bona accessibilitat a la
xarxa. En canvi, nodes de grau menor pot ser que tinguin una bona accessibilitat però que
no vingui donada directament pel seu nivell de proximitat a la resta de la xarxa sinó que
l’efecte ve donat pel fet que no tinguin moltes possibilitats d’elecció els hi doni una avantatge
comparativa a l’hora d’escollir el camí correcte tot i no ser nodes centrals a la xarxa.
En el cas de Moscou això és el que passa amb l’estació de grau 1 que té una accessibilitat
molt bona (pròxima a 6 bits) el nom de la qual és Novokuryanovo i que tot i ser una estació
situada a la perifèria i presentar el nivell de proximitat més baix de tota la xarxa té una molt
bona accessibilitat a aquesta.
Per concretar podem dir que hi ha dos tipus d’estacions que presenten una bona
acessibilitat. Els primers són aquelles estacions que solen tenir un grau elevat i que estan en
zones molt centrals de la xarxa. Això els permet, sense massa esforç, accedir a la resta
d’estacions ja que es troben en una situació de privilegi que els permet elegir el camí a
realitzar d’una forma molt planera i senzilla. El segon tipus d’estacions que tenen aquest
privilegi són aquelles que pel contrari estan en zones molt perifèriques amb poques
possibilitats de connexió en primera instància, fet que les fa estacions poc pròximes. Tot i
això tenen l’avantatge de poder mirar a la xarxa amb perspectiva tot obtenint també bons
nivells d’accessibilitat ja que el fet d’estar a l’extraradi els permetrà decidir anar al centre
només si és estrictament necessari i per tant s’estalviaran transitar amb estacions que
tinguin elevada connectivitat i que els hi compliquin l’elecció de la ruta idònia. El que perden
per haver de fer un nombre més elevat de salts ho guanyen per una altra banda i és que les
decisions que s’han de prendre arribant des de fora del nucli urbà de la ciutat són més
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senzilles.
Però les estacions que estan en una situació més complicada són aquelles que no estan ni
en el centre ni que tampoc es troben perfectament a la perifèria ja que no obtenen el benefici
ni d’una situació ni de l’altra. Això fa que estacions que a priori tenen una bona proximitat es
vegin afectades per la seva mala situació dins de la xarxa i estiguin penalitzades. Als
passatgers els serà difícil arribar a la seva destinació ja que el nombre de preguntes que
hauran de realitzar en mitjana per arribar-hi serà major.

Figura 86. Proximitat nodal en funció de la informació d’accés per les xarxes de Moscou
(esquerra) i Barcelona (dreta).
Si ens fixem en les gràfiques de París i Nova York (Figura 87), veiem que els resultats
obtinguts són molt similars i ens reafirmen la tesi que nodes amb pitjor connectivitat i una
proximitat nodal no tan bona supleixen aquest fet i obtenen bons valors d’accessibilitat pel
motiu d’estar ben ubicats dins de la xarxa.
L’existència d’aquesta tendència i de la relació lineal entre informació de localització i
informació d’accés (que hem estudiat anteriorment) ens serveix per corroborar que localitzar
nodes amb una elevada proximitat nodal serà més senzill que localitzar estacions amb una
baixa proximitat respecte la resta de la xarxa. També és cert però que nodes amb baixa
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proximitat seran fàcils de trobar si tot i trobar-se en una zona llunyana del centre urbà hi
podem arribar sense fer un nombre elevat de preguntes. Aquesta situació es pot donar quan
l’estructura de la xarxa i la seva topologia definida ens canalitzen cap a una zona concreta
de la xarxa.

Figura 87. Proximitat nodal en funció de la informació d’accés per les xarxes de París
(esquerra) i Nova York (dreta).
El comportament detectat i que s’explica a partir dels gràfics anteriors sembla força clar. No
podem deixar però de fer una reflexió que és important. Observant detingudament els gràfics
de Nova York i de Moscou veiem que són els que presenten una dispersió més gran. En
canvi, el gràfic de París és el que mostra una disposició més compacta i sembla que la
pròpia estructura de la xarxa té un efecte directe sobre aquest fet.

Llavors ordenem els valors dels coeficients d’assortativitat (r) obtinguts per cadascuna de les
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xarxes obtenim l’explicació a aquest comportament:

Xarxa

r

Moscou

0.408

Nova York

0.145

Barcelona

0.0955

París

-0.0181

Taula 13. Coeficient d’assortativitat obtingut per cadascuna de les xarxes estudiades
ordenats de major a menor.
Quan més assortativa és la xarxa (graus elevats amb graus elevats i graus petits amb graus
petits) més s’afavoreixen dos tipus d’estacions en quan a accessibilitat: les estacions que
anomenarem “nuclears” i les estacions de l’extraradi. Els motius de perquè això passa els
hem explicat anteriorment. Per altra banda, una disminució de l’assortativitat o, fins i tot com
passa en el cas de París, un cert comportament disassortatiu afavoreix que les estacions
amb més bona accessibilitat siguin les que tenen una proximitat nodal més elevada, sense
donar cap avantatge a estacions que es puguin trobar en zones més perifèriques. Aquest
efecte fa que obtinguem gràfics amb una disposició de punts menys dispersa (alineació més
accentuada), sense tanta variabilitat de valors de proximitat nodal per nivells semblants
d’accessibilitat.
Tot excloent de l’anàlisi la xarxa de Nova York, que degut a la seva estructura característica
modular fa que obtenim una informació d’accés mitjana de la xarxa molt elevada, veiem que
a mesura que disminueix el coeficient d’assortativitat augmenta la informació d’accés
necessària en mitjana per navegar per la xarxa (veure Figura 88).
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Figura 88. Coeficient d’assortativitat en funció de la informació d’accés en bits. Els punts
corresponen a les xarxes de Barcelona, Moscou i París.
Aquest fet és simptomàtic ja que un comportament assortatiu com és el cas de Moscou
provoca poca dispersió de l’accessibilitat i obtenim uns valors força homogenis per tota la
xarxa. En canvi, quan disminueix aquesta assortativitat la informació d’accés necessària
automàticament augmenta i els nodes que es veuen més penalitzats per aquest fet són els
que es troben en zones perifèriques i que a més tenen una connectivitat baixa. Les
diferències entre els nodes centrals i els de la perifèria s’accentuen cosa que fa que es
marqui aquesta tendència més canalitzada que observem a les corresponents gràfiques
presentades.
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ALTRES TAULES I MESURES (ESPAI P)

Nova York
París
Barcelona
Moscou

S

T

13.58
11.43
11.19
10.74

0.492
0.488
0.480
0.507

B

E g (%)

0.006
0.010
0.015
0.016

53.32
52.76
53.22
56.04

Taula 14. Recull de mesures en l’espai de treball P per les diferents xarxes estudiades.

6.8

INFORMACIÓ D’ACCÉS I DE LOCALITZACIÓ (ESPAI P)

L’apartat anterior ens ha servit per entendre millor la informació necessària per viatjar entre
estacions. Però existeix un detall molt important que també cal considerar i que és la
informació que cal saber per canviar de línia. Si aquesta informació necessària és petita
estarem davant d’una xarxa compacta on les línies estaran properes unes de les altres, cosa
que en definitiva ens interessa també per simplificar al màxim el viatge en quan a nombre de
transbords a realitzar. És preferible anar a parar a les línies amb el que podríem dir el mínim
esforç possible.
La següent anàlisi que es presenta està basada en mesures realitzades en l’espai de línies
(espai P). Prenem una estació pertanyent a cadascuna de les línies de la xarxa però que no
coincideixin amb una estació de transbord. Com que totes les estacions d’una línia tenen la
mateixa connectivitat, el fet d’agafar una estació qualsevol també serà representativa del
que està passant en el conjunt de la línia. Per tant, cada línia estarà representada per una
sola estació. El fet que no agafem cap estació de transbord ve motivat perquè si ho féssim
estaríem mostrant uns resultats que no serien del tot adequats perquè amagaríem el que en
realitat està passant. Aquests nodes que anomenem de transbord, segons les condicions de
construcció de l’espai P, tenen un nombre de connexions més elevat que la resta i això fa
que obtinguin nivells de localització i d’accessibilitat diferents a una altra estació sense
transbord de la mateixa línia. Aquest tipus de construcció beneficia el que seria
l’accessibilitat de l’estació de transbord en concret però no ho podem extrapolar a la situació
real en que es troben la resta d’estacions de línia. És per això que el cas considerat podem
dir que és el més desfavorable i només tenim en compte les estacions de transbord com a
vehiculadors del flux entre línies.
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Al relacionar els valors d’accés i de localització per cadascuna de les estacions sense
transbord el que obtindrem és una visió del que està passant en cadascuna de les línies i
quin és el seu comportament global com a línia dins de la xarxa.
Aquest fet depèn de dos factors que van estretament lligats. Si una línia té moltes estacions
de transbord implicarà que també es tractarà d’una línia llarga. L’accessibilitat serà molt
bona per aquelles estacions que tinguin estacions de transbord molt centrals que
proporcionin una bona connectivitat amb la resta de línies. Per altra banda també serà
important el fet de saber a quines línies es té accés. Si tenim accés a línies importants
llavors la feina de “trobar-me” esdevindrà més fàcil des de qualsevol altre línia. També es
pot donar el cas més desfavorable en que línies situades a la perifèria sigui difícil d’arribar-hi
perquè són curtes i a més la sola connexió que tenen és a una línia que a l’hora potser
tampoc disposa d’una bona accessibilitat a la resta de línies o que només proporciona una
bona accessibilitat a una part de la xarxa (cas de les línies del tramvia de Barcelona).
Això fa que els resultats obtinguts els haguem d’analitzar des d’una perspectiva d’interacció
global en que l’accessibilitat de cada xarxa en particular dependrà de si el nivell d’interacció
general entre línies sigui també més o menys òptim.
A priori podem pensar que les línies que tinguin una millor accessibilitat seran les que
transportaran un nombre més elevat de passatgers. Seran línies molt importants en la xarxa
ja que ens permetran canviar d’una línia a una altra amb més facilitat i tindrem una
probabilitat més gran de que aquesta línia ens serveixi de pont entre la línia que transitem
inicialment i la línia en que volem acabar anant.
En el cas del metro de Moscou (Figura 89 esquerra) veiem que la gran majoria de línies
prenen uns valors d’accessibilitat força similars (rang de dispersió petit). El mateix passa
amb els valors d’informació de localització necessaris. Un dels factors claus que ens ajuden
a entendre que en una xarxa petita com Moscou pugui existir aquesta bona interconnexió
entre línies és la línia circular. Aquesta línia circular és important ja que al ser formada per
estacions de transbord ens assegura un pont molt senzill entre les diferents línies. Ajuda a
donar coherència, a fer forts els vincles de connexió existents entre línies. Les línies 4, 11 i
12 són línies situades molt a la perifèria fet que provoca que s’allunin dels valors esperats
per la resta de línies.
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Figura 89. Xarxa de metro de Moscou (esquerra). Comparativa considerant línia circular i la
mateixa xarxa sense línia circular (dreta).
En el gràfic podem establir d’una forma visual les diferències que deriven del fet de no
considerar la línia circular. Veiem que d’entrada la informació de localització es manté
invariant respecte la mateixa xarxa amb línia circular però en canvi la informació d’accés a
les línies si que presenta una lleugera tendència a l’augment.
La xarxa de Barcelona presenta una formació disgregada (veure Figura 90). Amb això volem
dir que el fet que tres companyies diferents siguin les encarregades dels sistemes de
transport (TRAM, FGC i TMB) no afavoreix que l’estructuració de les línies estiguin
pensades d’una forma conjunta. Això no permet que totes treballin de forma coordinada i,
per tant, presenten valors d’accessibilitat molt diversos segons la línia i depenent de a qui
pertany. Aquest fet denota quan s’observa que totes presenten nivells molt dispersos en
quan a accessibilitat i informació de localització.
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Figura 90. Xarxa de metro de BCN en funció de la companyia explotadora de la línia (TMB,
TRAM o FGC) (dreta).
Les línies han estat pensades i col·locades en el mapa de manera que cada companyia obté
una xarxa que respon als seus interessos particulars però en cap cas pensant en una
integració vertical entre elles per una millor fluïdesa comunicativa de la xarxa. En el gràfic
veiem tres nivells de punts ven diferenciats entre ells.
Aquesta circumstància no és positiva perquè complica la planificació del viatge a cada
usuari. Per exemple, si la xarxa de tramvia fos més fàcil de trobar permetria sortir en una
determinada boca de metro i agafar-lo per arribar a les zones de la ciutat on amb metro no hi
podem arribar. Per solucionar aquest problema es podrien considerar noves estacions que
fessin possible aquesta integració, tot donant facilitats a la mobilitat ciutadana i coherència al
funcionament global del sistema de transport públic.
Si analitzem què passa amb els sistemes de transport de París i Nova York (veure Figura
91) comprovem que en general les línies estan integrades i planificades de manera conjunta.
Aquest fet es veu afavorit perquè aquestes xarxes són més grans amb línies llargues i, per
tant, amb una major tendència a tenir un nombre elevat d’estacions de transbord. D’aquesta
forma poques línies queden apartades del que seria les línies que tenen una bona
accessibilitat i que són fàcils de localitzar.
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Figura 91. Informació de localització en funció de la informació d’accés per les xarxes de
París (esquerra) i Nova York (dreta).
La línia T (13) en la xarxa de Nova York és la línia que presenta una accessibilitat més
precària. Això contrasta amb el que acabem de dir però realment el fet que sigui una xarxa
tan gran beneficia que una línia com és aquesta, la qual només transita pel barri de Queens
tingui una accessibilitat molt reduïda enfront la resta de línies.

175

Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic

7

Memòria

ESTUDI DE COSTOS

La valoració econòmica referent a l’elaboració del present treball es pot desglossar en set
partides, totes elles relacionades amb les tasques desenvolupades al llarg del projecte.

PARTIDA
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓ
Amortització hardware
Amortització software
Aprenentatge programari
Aprenentatge temàtica
Introducció dades
Anàlisi dades
Redacció de l'estudi

COST
UNITARI
1.500 €
2.480 €
0 €/hora
0 €/hora
40 €/hora
40 €/hora
15 €/hora

QUANTITAT REND./AMORT.
1
6/36
1
6/36
50
60
125
75%
175
75%
50
75%
Subtotal
9% benefici

COST
TOTAL
250,00 €
413,33 €
0€
0€
3.750,00 €
5.250,00 €
562,50 €
10.225,83 €
920,32 €

11.146,15 €
16% IVA

TOTAL

1.783,38 €

12.929,54 €

La valoració econòmica total de l’elaboració del present estudi és de DOTZE MIL NOUCENTS VINT-I-NOU amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.929,54€).
El redactor del present estudi,

Josep Barberillo Nualart
Girona, 17 de juny de 2008
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CONCLUSIONS

En el present treball s’ha analitzat en termes de mobilitat els sistemes de metro de les
ciutats de Moscou, Barcelona, París i Nova York. En el cas del sistema de transport de
Barcelona també s’hi han integrat les línies pertanyents al tramvia.
S’ha fet un estudi analític seguint mesures proposades per la bibliografia existent en l’àmbit
de les Xarxes Complexes i també s’han aplicat altres mètodes de càlcul establerts per
aquestes referències.
Crítica constructiva a algunes de les mesures estudiades i utilitzades durant l’anàlisi:
•

L’Eficiència d’Intercanvi d’Informació és una mesura que no ens aporta

informació nova respecte a la mesura de Proximitat Nodal i, per tant, no ha estat una
mesura a tenir en compte al llarg de la realització de l’estudi. Són mesures sinònimes
l’una respecte l’altra i això fa que dins d’una explicació aparentment diferent s’amagui
una igualtat tant a nivell conceptual com a nivell de valors obtinguts.
•

El Page Rank no és un bon sistema de classificació de les estacions segons

la seva importància dins de la xarxa. Això és degut al fet que presenta una tendència
perfectament lineal amb el grau i llavors tampoc ens diu res sobre si l’estació està
ben col·locada a la xarxa. No té en compte altres condicionants que poguessin
afavorir una importància més ferma d’una determinada estació pel funcionament
global del sistema de transport en qüestió.
•

Altres mesures com l’indicador de complexitat, pes específic de la xarxa i

entropia de la distribució de graus han estat descartats per la poca informació que
ens aportaven a l’estudi ja que aborden temes des d’una perspectiva massa
simplificadora i que en definitiva no ens mostren d’una forma clara i interessant cap
pauta de comportament específica de les xarxes estudiades.
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Dels resultats obtinguts referents a les xarxes estudiades se’n desprenen les següents
observacions generals i pautes de comportament:
•

Tot i que ens trobem davant de xarxes complexes hem constatat que no són

xarxes Petit Món. Tenim un coeficient d’agrupament mitjà molt petit (<c>≈0) i un camí
mínim mitjà que és més elevat del que s’espera en una xarxa d’aquestes
característiques.
•

Les xarxes de metro presenten un comportament que fuig de l’aleatorietat i,

per tant, això és significatiu (simptomàtic) d’un tipus específic de creixement i d’una
disposició estructural i espacial característica d’aquest tipus de xarxes. Bàsicament
són dos els factors que influeixen en aquesta situació: la magnitud de la xarxa en
quan a dimensions i nombre de nodes (N) i per altra banda que totes treballen en
una sola capa de terreny i encara que es pugui anar a diferents profunditats això
suposa unes limitacions molt grans en quan al tipus de creixement, nombre i tipologia
de les connexions possibles. L’indicador que ens reflecteix més bé aquest fet és el
grau mitjà de la xarxa (<k>≈2.4) ja que es manté invariant per elles. A més el nombre
d’arestes total no supera més del 40% sobre el total de connexions que podrien
existir per un graf en 2D del mateix nombre d’estacions. Això ens fa reflexionar
encara més sobre la importància de tenir les xarxes restringides a un estrat molt
concret de terreny.
•

Les mesures vénen determinades moltes vegades pel binomi connectivitat /

posició. Segons el nostre entendre la posició de les estacions juga un paper
fonamental a l’hora d’obtenir un cert nivell de navegabilitat etc., però quan més gran
es fa la xarxa, més important és la zona d’una determinada estació (posició que
ocupa). En canvi en les xarxes aleatoritzades l’estructura és més homogènia i
aquests dos condicionants queden atenuats tot ja que la zona de la xarxa on ens
trobem no ens suposa cap condicionant a l’hora de navegar per la xarxa (el grau
segueix tenint però un cert pes específic). És important posar de manifest que en
general moltes vegades una bona connectivitat ve acompanyada també d’una bona
col·locació dins de la xarxa. Definint aquest binomi només es vol assenyalar el fet
que, a priori, estaríem parlant de dos conceptes diferents tot i que és cert que
estacions centrals solen tenir grau elevat.
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Les xarxes amb comportament assortatiu presenten una millor accessibilitat

mitjana a la resta d’estacions del sistema. Això es dóna sobretot pel fet que xarxes
molt centralitzades com ara Moscou faciliten l’accessibilitat tant als nodes de la
perifèria de la xarxa com als nodes més centrals a aquesta. Al contrari del que
podríem pensar en primera instància no n’hi ha prou en tenir una proximitat nodal
adequada sinó que a més la situació o zona en que està col·locada l’estació pren un
paper molt important a l’hora de definir els nivells d’accessibilitat.
•

Comparativament no és més fàcil localitzar una determinada estació en una

xarxa que en una altra. Partint d’un nivell d’informació marginal necessari i que ve
determinat per la grandària de la xarxa (N) la connectivitat del node és l’únic factor
que ens determina la quantitat d’informació necessària per trobar-lo.
•

Existeix una relació directa entre estacions que tenen una entropia de camins

elevada i alhora presenten una gran internodalitat. Hem vist que l’entropia de camins
és una bona variable explicativa de l’internodalitat ja que existeix una relació
quadràtica entre ambdues variables.
•

Cap de les xarxes estudiades és especialment vulnerable davant d’atacs

intencionats a les seves arestes. Totes presenten un nivell de resiliència semblant
davant d’aquest tipus de situació ja que el flux es canalitza per les diferents arestes
d’una forma força homogènia.
•

Teòricament és més fàcil i econòmic donar servei a una xarxa quan més

agrupada es troba aquesta. Però en quan a nivells de connexió (espai P) és més fàcil
oferir una millor accessibilitat nodal a les diferents línies quant més gran és la xarxa.
Això és degut a que hi ha més opcions de cara a dur a terme una millor planificació
de la xarxa que proporcioni un ventall d’opcions més ampli des de qualsevol punt del
sistema.
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En quant a la xarxa de Moscou, a través de les dades obtingudes analíticament, es pot dir
que:
a)

La línia circular té efectes positius en el conjunt del sistema. Les estacions que

formen part d’aquesta línia són importants canalitzadors de flux (elevada
internodalitat) i els hi corresponen elevats nivells de proximitat nodal. Ajuden a
descongestionar el centre ja que permeten anar de punta a punta de la ciutat sense
necessitat d’haver de passar pel centre del nucli urbà.
b)

La línia circular (Koltsevaya) també afavoreix que hi hagi una millor accessibilitat

entre línies ja que està formada exclusivament per estacions de transbord. La
mateixa xarxa sense aquesta línia no presenta uns nivells d’accessibilitat entre línies
tan elevats. Una altra línia que gaudeix d’uns bons nivells d’accessibilitat és la línia 7
(Tagansko-Krasnopresnenskaya).
c)

Presenta una estructura radial molt marcada en part afavorida pel fet de no tenir

elements geogràfics com puguin ser el mar o les muntanyes que n’hagin pogut
condicionar el seu creixement. Gràcies a la línia circular tenim una màxima
accessibilitat al centre, sigui quina sigui la seva posició dins de la xarxa. El grau
d’una determinada estació no afecta els nivells d’accessibilitat.
Pel que fa a la xarxa de Barcelona a través del corresponent anàlisi de dades s’ha pogut
constatar que:
a)

Destaca la mala planificació de la Xarxa Integrada de Barcelona: TMB, FGC i

TRAM. Les diferents empreses explotadores del servei han realitzat una precària
tasca de col·laboració global. Cadascuna ha pensat en els seus interessos
individuals sense buscar la proposta conjunta més adequada per les diferents zones i
barris de la xarxa. L’harmonia entre les diferents parts de la xarxa és inexistent. Els
clusters separats d’accessibilitat ens fan pensar amb una mala intermodalitat.
Aconsellaríem tenir una millor integració dels diferents modes de transport que
conformen la Xarxa Integrada. Fer més línies està bé però és necessari assegurar
també el seu teixit.
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La xarxa també presenta un baix nivell d’interconnexions entre línies fet que

moltes vegades complica el propi viatge entre estacions d’un mateix barri.
c)

L’estació més central i amb una canalització de viatges més elevada, segons

els nostres càlculs, és l’estació de Diagonal. L’estació de Plaça Catalunya i una mica
més endarrere l’estació de Sants també presenten uns nivells de proximitat a la resta
de la xarxa (centralitat) molt elevats tal i com era d’esperar.
d)

Per altra banda, la línia que presenta uns millors nivells d’accessibilitat a la

resta de línies és la línia verda (L3). Si tingués alguna estació de transbord a la zona
de Canyelles encara tindria uns nivells d’accessibilitat millors ja que no acaba de
connectar de forma satisfactòria amb la zona nord de la ciutat.
e)

Efecte malla de la futura L9 de metro, tot connectant la part nord de la ciutat

amb la resta de la ciutat i línies de metro.
Analitzant la xarxa de París, a través del corresponent estudi de dades, s’ha pogut constatar
que:
a)

La xarxa de París es troba a cavall entre el que seria una xarxa petita com

Barcelona o Moscou i una xarxa més gran com ara la de Nova York. Podríem
vaticinar que es troba en un punt intermedi del seu creixement i que paulatinament
es va allunyant de l’estructura radial típica de xarxes més petites i dóna pas a un
centre molt més dispers i en definitiva assegurar uns nivells d’accessibilitat molt
homogenis des de totes les estacions del sistema.
b)

Presenta el millor nivell d’internodalitat nodal mitjana tot prenent un valor molt

elevat circumstància que ens fa pensar en el fet de que tot i ser una xarxa força gran
els viatges estiguin canalitzats de forma molt repartida cosa que a priori li hauria de
representar avantatges en quan a possibles embotellaments i problemes de
saturació.
c)

Les estacions més centrals i amb una canalització de viatges més elevada

segons els nostres càlculs són les estacions de Chatelet i Madeleine.
d)

En aquest cas les línies que tenen una millor comunicació amb la resta de

línies (i per extensió amb la resta d’estacions) són les línies L4 i L14 ja que
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treballen molt bé el tema del nombre de transbords. No obstant això aquesta és la
xarxa que està més ben pensada ja que gairebé totes les estacions es troben
agrupades en un rang d’accessibilitat molt petit (+-1bit). Per tant, ens permet dir que
estiguis a la línia que estiguis els nivells d’accessibilitat a la resta de línies serà força
satisfactori. Això no passa en les altres xarxes estudiades.
Pel que fa a la xarxa de Nova York, a través del corresponent anàlisi de dades, es pot
concloure que:
a)

És l’única xarxa que presenta un creixement de les seves línies preferencial

(creixement potencial). El fet que les línies tinguin un creixement correlacionat es veu
afavorit perquè la xarxa no presenta una estructura radial. La seva disposició més
longitudinal li permet potenciar l’existència de línies molt llargues en aquest sentit i
alhora tenir línies a mode de connectors en sentit transversal (tipus llançadora entre
línies).
b)

Presenta una estructura modular molt marcada amb diferents barris segregats

entre si. És cert però que els nuclis d’aquests estan tant propers que acaben
interactuant entre si sobretot a nivell d’assortativitat ja que aquest efecte de
proximitat de nuclis provoca un comportament assortatiu de la xarxa en el seu
conjunt.
c)

El barri central és sens dubte Manhattan i s’observa una clara tendència a

que els altres barris estan estructurats entorn seu (sobretot Queens i Brooklyn).
Conseqüentment les estacions que presenten una millor accessibilitat i proximitat a la
xarxa són les que es troben dins del barri de Manhattan.
d)

Caldria sospesar la possibilitat de millorar la interconnexió entre barris

perifèrics per assegurar una millor connexió entre aquests. Això ajudaria també a una
distribució més homogènia dels viatges cosa que faria que la xarxa no fos tan
vulnerable a atacs intencionats a les estacions.
e)

El punt feble de la xarxa ve donat perquè depèn molt clarament d’uns pocs

nodes a l’hora de canalitzar els viatges. La seva estructura més lineal provoca que
uns pocs nodes esdevenen molt importants per la canalització dels trajectes i això la
fa una xarxa poc robusta davant l’atac a unes estacions molt concretes (provoca
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una certa jerarquia que fa la xarxa molt dependent). Les estacions més importants de
la xarxa es concentren al barri de Manhattan i ordenades en ordre de major a menor
importància són: Union Square (14th Street), Grand Central, Canal Street i 59th
Street. En el barri de Brooklyn també hi ha una estació molt important que es diu
Atlantic Avenue. Són responsables d’una correcta distribució del flux i això fa que un
atac o una fallada en alguna d’aquestes estacions suposi un handicap molt gran pel
correcte funcionament de la resta de la xarxa.
f)

Les línies que proporcionen una millor accessibilitat a la xarxa són les línies D

i la Q. La línia D és llarguíssima ja que va de punta a punta de la ciutat i, per tant, no
és d’estranyar que presenti aquests nivells d’accessibilitat (passa pels barris del
Bronx, Manhattan i Brooklyn). Succeeix alguna cosa semblant amb la línia Q que tot i
ser més curta segueix un traçat gairebé paral·lel a la línia D i a més també passa pel
vell mig de Manhattan.
Altres comentaris i valoracions addicionals:
Les limitacions en quan a nombre d’estacions i grandària de les xarxes ens han suposat
condicionants importants a l’hora de fonamentar les nostres hipòtesis de comportament i
organització d’aquestes.
Per tant, hagués estat interessant poder treballar amb la xarxa integrada de transport públic
de les ciutats de París i Nova York ja que tan sols introduint la seva xarxa d’autobús, per
exemple, haguéssim obtingut unes xarxes molt més grans en quan a nombre de nodes i
varietat de connexions.
Una major varietat de xarxes ens hagués ajudat a complementar millor les nostres
argumentacions i a donar-hi una rellevància més sòlida.
Llavors, també hagués estat interessant estendre l’anàlisi comparativa a altres xarxes de
transport públic importants com ara són la de Tokio o Londres per i poder tenir una idea més
fonamentada de les observacions realitzades.
Els dos factors anteriors han tingut efecte tant en l’anàlisi en l’espai L com en l’ anàlisi
portada a terme en l’espai P, sobretot en termes de l’anàlisi de la correlació de graus.
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En una futura proposta d’estudi es podria completar l’anàlisi realitzant la comparativa entre
diferents xarxes que disposessin d’una línia circular similar com la que trobem al sistema de
transport de Moscou. D’aquesta manera podríem estudiar amb més detall quin és l’efecte de
la línia circular en el moviment dins del sistema i quin efecte té sobre aquest. Altres ciutats
que presenten una línia circular en el seu sistema de metro són les ciutats de Beijing, Seul o
Londres.
També seria interessant aprofundir en temes de modularitat i així poder fer una prospecció
més a fons sobre el comportament d’aquestes xarxes enfront d’aquest tipus de situació. Això
permetria entendre amb més profunditat què passa en xarxes que presenten modularitat
com la de Nova York.
Aquesta metodologia d’anàlisi matemàtica de xarxes complexes, tal i com s’ha pogut
demostrar en el present treball, té una gran utilitat per poder realitzar comparatives entre les
xarxes de transport públic de diferents ciutats. Al mateix temps també pot ésser útil per fer
simulacions d’una mateixa xarxa amb les seves possibles millores o ampliacions a fi de
conèixer els seus nivells d’operativitat. Per tant, pot esdevenir un nou indicador de la
conveniència o no de realitzar una determinada inversió econòmica de fons públics.
Acabar comentant que les eines d’anàlisi aplicades en aquest estudi són també extensibles
a altres àmbits d’actuació com ara l’anàlisi de la mobilitat en xarxes de carreteres, per
exemple. Seria molt profitós, un cop adquirida la base de certs coneixements, que aquests
permetessin realitzar altres estudis en camps d’anàlisi diferents. Estudis que cada dia més
estan esdevenint indispensables per una millor organització i funcionament de les xarxes.

Girona, 17 de juny de 2008.

Josep Barberillo Nualart
Alumne d’Enginyeria Industrial Superior
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RELACIÓ DE DOCUMENTS

Aquest Estudi presenta la següent relació de documents:
Document 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX A. DIAGRAMES DE PROCÉS
ANNEX B. BASES DE DADES
ANNEX C. PÒSTER PROJECTE: UNINET WORKSHOP 2008 (PARÍS)
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11 GLOSSARI DE TERMES
11.1 SIMBOLOGIA UTILITZADA EN LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Símbol

Concepte

G(V,A)

Definició de graf G

V(G)
L(G)
N
m

Conjunt nodes graf (G)
Conjunt arestes graf (G)
Nombre de nodes, |V(G)|
Nombre d'arestes, |A(G)|

euv

Aresta entre nodes u & v

{u,v}

Aresta no dirigida

[u,v]
A

Aresta dirigida
Matriu adjacència graf

aij

Element matriu adjacència

ki

Grau node i-èsim

v(i)
P(k)
α
γ

Conjunt de veïns del node i
Distribució de graus
Exponent distr. Exponencial P(k)
Exponent distr. Potencial P(k)

NΔ

Nombre triangles existents xarxa

NU

Nombre connexions triples nodes

X

Mitjana aritmètica

G

Mitjana geomètrica

H
W
wij

Mitjana harmònica
Matriu de pesos espai R
Element de la matriu de pesos

d

Probabilitat salt algoritme Page Rank
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11.2 SIMBOLOGIA ASSOCIADA A LES DIFERENTS MESURES

Mesura

Símbol

Distància del camí mínim entre els nodes i & j
Distribució de graus

d(vi,vj)
P(k)

Distribució total de grau
Grau mitjà de la xarxa
Grau mitjà primers veïns
Coef. correlació grau-grau (assortativitat)
Indicador de connexió
Coeficient d’agrupament

P(k,N)

k
Knn (k)

r
τ
Ci i <C>

Nombre de bucles de la xarxa

Θ

Diàmetre de la xarxa

φ

Mesura de la centralitat nodal
Mesura de la proximitat nodal
Eficiència global de la xarxa
Internodalitat del node i-èsim
Pes específic de la xarxa
Pes associat al node
Page rank del node i-èsim

Di ,D
Ti , T
Eg
Bi
λ
P
PR(vi)

Informació d’accés a la xarxa del node s

Ss

Informació d’accés global

S
S

Informació d’accés global normalitzada
Informació de localització del node s
Informació de localització global

Ht

Informació de localització global normalitzada

H
H

Entropía de funneling del node i-èsim

Fi

Entropia de funneling mitjà de la xarxa

F

Entropia trajectes node i-èsim
Entropia trajectes mitjana de la xarxa
Entropia de la distribució de graus

Ri

R
V
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