
Índex

1
1

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS ...........................................................................................................................................................................................................................7

2. OBJECTE.....................................................................................................................................................................................................................................9

2.1. Indicadors per actor ..........................................................................................................................................................................................................9

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ .............................................................................................................................................................................................................11

3.1. Descripció de la xarxa......................................................................................................................................................................................................11

3.1.1. Condicionants de la infraestructura ........................................................................................................................................................................14

3.2. Descripció del servei ofertat ...........................................................................................................................................................................................15

3.2.1. 3.2.1 Característiques de cada línia.........................................................................................................................................................................15

3.3. Descripció de la demanda ...............................................................................................................................................................................................17

3.4. Descripció la semaforització............................................................................................................................................................................................19

3.4.1. Històric de semaforització.......................................................................................................................................................................................19

3.4.2. Estat Actual de la semaforització ............................................................................................................................................................................23

3.5. Prioritat dinàmica actual .................................................................................................................................................................................................25

3.5.1. Infraestructura.........................................................................................................................................................................................................25

3.5.2. Comunicacions ........................................................................................................................................................................................................27

3.5.3. Algoritme.................................................................................................................................................................................................................29

3.6. La micro-regulació ...........................................................................................................................................................................................................32

4. ANÀLISI PREVI D’ALTERNATIVES DE SERVEI ............................................................................................................................................................................33

4.1. Marge d’actuació.............................................................................................................................................................................................................33



Índex

2
2

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

4.2. Canvi de cicle 100 s a cicle 120 s .....................................................................................................................................................................................33

4.3. Canvi a ona estàtica a corba de Quatre camins ..............................................................................................................................................................33

4.4. Canvi de l’algoritme de prioritat dinàmica......................................................................................................................................................................34

4.5. Evolució futura de la semaforització ...............................................................................................................................................................................34

5. MESURES D’ACCIÓ...................................................................................................................................................................................................................37

5.1. Zona d’actuació ...............................................................................................................................................................................................................37

5.2. Estat de l’art: ...................................................................................................................................................................................................................38

5.2.1. Prioritat dinàmica a Saragossa ................................................................................................................................................................................38

5.3. Alternatives de servei estudiades per a la prioritat dinàmica.........................................................................................................................................39

5.3.1. Algoritme de la nova preferència............................................................................................................................................................................42

6. METODOLOGIA........................................................................................................................................................................................................................43

6.1. Pas 1: Simulació prioritat actual ......................................................................................................................................................................................44

6.2. Pas 2: Propagació del retard en cruïlles successives.......................................................................................................................................................47

6.3. Pas 3: Simulació i disseny de la nova prioritat ................................................................................................................................................................49

6.3.1. Optimització dels paràmetres semafòrics de la nova prioritat ...............................................................................................................................50

6.3.2. Diferències de modelització respecte al model de PrefTram .................................................................................................................................51

7. ANÀLISI DE RESULTATS OPERATIUS ........................................................................................................................................................................................53

7.1. Anàlisi per branca, via i tipus de prioritat .......................................................................................................................................................................54

7.1.1. Temps d’espera branca T1-T2 .................................................................................................................................................................................54

7.1.2. Distribució i localització dels retards a la branca T1-T2 ..........................................................................................................................................56

7.1.3. Temps d’espera branca T3 ......................................................................................................................................................................................59



Índex

3
3

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

7.1.4. Distribució i localització dels retards a la branca T3 ...............................................................................................................................................61

7.2. Afecció en els punts de control .......................................................................................................................................................................................63

7.2.1. Definició i utilitat dels punts de control ..................................................................................................................................................................63

7.2.2. Arribades actuals .....................................................................................................................................................................................................64

7.2.3. Arribades amb la prioritat actual ............................................................................................................................................................................67

7.3. Conseqüències sobre l’explotació ...................................................................................................................................................................................73

7.3.1. Velocitat comercial..................................................................................................................................................................................................73

7.3.2. Regularitat ...............................................................................................................................................................................................................74

7.3.3. Estalvi en les penalitzacions ....................................................................................................................................................................................77

8. ANÀLISI COST-BENEFICI...........................................................................................................................................................................................................81

8.1. Identificació dels efectes del projecte.............................................................................................................................................................................81

8.2. Estimació i avaluació monetària dels efectes del projecte .............................................................................................................................................82

8.2.1. Inversió per la nova prioritat semafòrica ................................................................................................................................................................83

8.2.2. Canvis en els costos d’operació...............................................................................................................................................................................84

8.2.3. Beneficis per als usuaris ..........................................................................................................................................................................................88

8.2.4. Efectes mediambientals ..........................................................................................................................................................................................90

8.2.5. Efectes sobre el trànsit i vianants............................................................................................................................................................................90

8.2.6. Altres efectes a contemplar ....................................................................................................................................................................................92

8.3.1. Estalvi en penalitzacions..........................................................................................................................................................................................94

8.3.2. Estalvi en consum energètic....................................................................................................................................................................................95

8.3.3. Beneficis sobre els usuaris.......................................................................................................................................................................................96



Índex

4
4

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

8.3.4. Efectes mediambientals ..........................................................................................................................................................................................97

8.3.5. Anàlisi de rendibilitat i viabilitat per actors.............................................................................................................................................................98

8.4. Anàlisi de sensibilitat.....................................................................................................................................................................................................100

8.4.1. Anàlisi de sensibilitat: Regularitat de la xarxa – Reducció en les penalitzacions ..................................................................................................100

8.4.2. Anàlisi de sensibilitat: Estalvi energètic – Estalvi en les penalitzacions................................................................................................................101

8.4.3. Anàlisi de sensibilitat: Efectivitat de la mesura – Preu del projecte .....................................................................................................................103

8.4.4. Anàlisi de sensibilitat: IPC – Tipus d’interès ..........................................................................................................................................................104

9. IMPLEMENTACIÓ...................................................................................................................................................................................................................105

9.1. Desenvolupament del software de prioritat.................................................................................................................................................................105

9.2. Cablejat de les branques T1-T2 i T3 ..............................................................................................................................................................................106

9.2.1. Cablejat necessari..................................................................................................................................................................................................106

9.2.2. Equips de treball i procediments...........................................................................................................................................................................108

9.2.3. Especificacions tècniques del cablejat ..................................................................................................................................................................109

9.3. Instal·lació dels semàfors de la branca T1-T2................................................................................................................................................................110

9.4. Canvi del software i dels paràmetres als reguladors ....................................................................................................................................................111

9.5. Control i ajust dels paràmetres de cada cruïlla .............................................................................................................................................................111

10. PRESSUPOST ......................................................................................................................................................................................................................113

10.1. Partides, amidaments i imports per capítols.............................................................................................................................................................114

10.2. Justificació de preus ..................................................................................................................................................................................................117

11. CRONOGRAMA ..................................................................................................................................................................................................................123

12. PLA DE SEGUIMENT...........................................................................................................................................................................................................125



Índex

5
5

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

12.1. Regularitat .................................................................................................................................................................................................................125

12.2. Velocitat comercial....................................................................................................................................................................................................126

12.3. Consum d’energia......................................................................................................................................................................................................126

12.4. Impresions dels conductors.......................................................................................................................................................................................127

13. AGRAÏMENTS.....................................................................................................................................................................................................................129



6
6



Capítol 1: Antecedents

7

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

7

1. ANTECEDENTS

La voluntat de millora del servei de transport ofert a la xarxa Trambaix ha dut a l’empresa Trambaix UTE a iniciar un projecte de servei amb la
voluntat d’optimitzar el funcionament de la xarxa als extrems situats fora de la ciutat de Barcelona. En les zones estudiades, que és detallaran
més endavant, es produeixen problemes de coordinació semafòrica que originen esperes als tramvies, als cotxes i al vianant. Aquests retards,
produïts a l’inici del trajecte en cas de la direcció a Barcelona, es van arrossegant durant la resta del recorregut, originant, en alguns casos,
retards en el servei que afecten tan a l’usuari, en forma de temps de viatge, com a l’operador en forma de penalitzacions per part de ATM.

Són, per tant, diversos els actors de mobilitat afectats per la problemàtica així com la seva afectació:

 Usuari: És l’afectat directe per el temps de viatge. En quan a confort de viatge, el fet de pujar a un tramvia que només iniciar la
marxa s’atura a un semàfor és difícil de comprendre i genera una disconformitat amb el servei.

 No Usuari: Aquí englobaríem tant els vianants com els vehicles que circulen per la carretera. Aquests es veuen afectats per
qualsevol modificació de les fases semafòriques. Un funcionament irregular d’aquestes o un abús de fases que no els són compatibles
generen excessius temps d’espera que inciten a actituds de risc com saltar-se el semàfor.

 Operadora: A part de la voluntat de millora, un excessiu nombre de retards fa que es vegi penalitzada econòmicament de
manera directa per ATM. Una millor gestió semafòrica que redueixi temps de viatge i sobre tot aturades innecessàries pot aportar un
important estalvi energètic.

 ATM: L’autoritat del transport metropolità fa de ròtula financera entre tots els operadors de transport de l’àrea metropolitana
de Barcelona i és la titular del servei de tramvia.

 Societat: La societat en global és beneficia d’un millor i més eficient transport públic, de la mateixa manera que una mala gestió
la perjudica. Millorar el transport i l’eficiència vol dir reduir esperes, consum de recursos, augmentar la productivitat i disminuir la
congestió a la via pública.

Aquest projecte que ara és desenvolupa és, per tant, un projecte de serveis que intenta donar una resposta adequada a un desig de millora en
uns temps on l’escassetat d’inversió pot conduir a limitar els esforços en aquesta direcció. Aquesta resposta ha d’estar en concordança amb la
realitat i, per tant, s’ha buscat una solució senzilla, eficaç, i de baix pressupost, fugint així de les grans inversions i buscant una alta rendibilitat
dels escassos recursos disponibles.
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2. OBJECTE

L’objecte del present document és millorar la prioritat semafòrica de la que disposa actualment el tramvia. La millora que es presenta no
afectarà directament a tota la línia de Trambaix ja que, com s’explicarà en el següent apartat, el tipus de prioritat a modificar només és troba
en els extrems de la xarxa ja esmentats. Tot i això, es evident que una millora en un tram de la xarxa acaba repercutint positivament en el
funcionament global d’aquesta.

Les mesures d’acció és centren majoritàriament a millorar l’algoritme de prioritat en les zones on el tramvia disposa de prioritat dinàmica.
Aquesta millora ha d’anar recolzada per una inversió tant en software com hardware i també en infraestructura per a millorar la comunicació
entre els detectors de pas del tramvia i els diferents reguladors semafòrics. D’altra banda també es descriurà la direcció a seguir pel que fa a la
semaforització i el sistema de prioritat a tota la xarxa.

2.1. Indicadors per actor

A fi de fer una valoració objectiva de les diferents mesures adoptades i els seus efectes s’anomenen a continuació els principals indicadors
utilitzats per avaluar els efectes de les actuacions en els diferents actors de mobilitat.

 Usuari: Temps de viatge, regularitat.

 No Usuari: Duració de les fases semafòriques.

 Operador: Temps de viatge, estalvi energètic, regularitat i les penalitzacions associades.

 ATM: Regularitat i les penalitzacions associades.

 Societat: El global dels indicadors anteriors més els efectes mediambientals.
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

En aquest capítol es descriu primerament la xarxa a grans trets. Tot seguit, s’aprofundeix en els aspectes de caràcter  més rellevant per a la
realització del projecte com són les zones de la xarxa amb diferent tipus de prioritat, l’algoritme de prioritat existent i el funcionament i estat
actual de la semaforització en les zones d’actuació del projecte

3.1. Descripció de la xarxa

Tal com es pot observar a la Figura 7-1, la xarxa està formada per tres línies, que anomenarem de forma abreujada T1, T2 i T3.

Figura 3-1. Mapa comercial de la xarxa Trambaix
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Les tres línies tenen un tronc comú que parteix de la parada P11, Francesc Macià, i que arriba a la parada P16, Montesa. En aquest punt, el
traçat es bifurca, de manera que apareixen dos trams, un que inicialment manté dues línies, la T1 i la T2, i un altre que discorre per la línia T3.

Més endavant hi ha una parada, la P22, que actua com a terminal de la línia T1, mentre que la T2 arriba fins al Baixador.

El punt d’inici de les tres línies és a la plaça Francesc Macià, de Barcelona.

La parada final de la línia T1 és la P22 que hi es a la Avinguda Barcelona del Municipi de Sant Joan Despi; on també es troba la parada final de la
línia T2, Baixador.

Finalment, la parada final de la línia T3 és la P32, Sant Feliu Consell Comarcal, que es troba en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

El tramvia passa pels termes municipals de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat.

La xarxa està formada per tres línies que comparteixen trams comuns en l’operació: totes elles discorren pel tram P01-P16. A partir d’aquesta
estació, les línies T1 i T2 comparteixen un tram fins a la P22 on acaba la línia 1, mentre que la línia 2 segueix fins al Baixador. D’altra banda, la
línia 3, a més del tram comú, es perllonga des de la bifurcació posterior a la P16 fins a la parada P32.

Per tant, les tres línies comparteixen una terminal, la P01, situada a la Diagonal, al costat de la plaça Francesc Macià. La parada P22 actua com a
terminal per a la línia T1, mentre que és una estació de pas per a la línia T2 que té Baixador com parada final. Finalment, la línia T3 té com a
terminal la P32.

La línia T1 consta de 21 parades, i la seva longitud és de 9,9 km, amb una interestació de 495 metres de promig.

La línia T2 consta de 24 parades (incloent el Baixador), amb una longitud de 11,6 km i una interestació de 505 metres.

Finalment, la línia T3 disposa de 20 parades, amb una longitud total de 10,1 km i una interestació de 533 metres.

La xarxa està integrada, per tant, per 28 parades i un Baixador, tres de les quals ofereixen possibilitats d’intercanvi amb modes ferroviaris.
Veure Taula 3-1.

1 Consultar ANNEX 1 per veure la relació numèrica de parades i el recorregut de cada línia
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Taula 3-1. Connexions del tramvia amb altres modes ferroviaris

Les parades P1, P10, P25, P26 i totes les parades del tram exclusiu de T3 , amb l’excepció de P32, són d’andana central.

La parada P11 té 3 andanes, ja que posseeix una tercera via  que permet donar més versatilitat a l’explotació.

Les altres parades tenen andanes laterals.

Totes les parades tenen una longitud que permet estacionar dos tramvies a la mateixa parada, així com l’explotació en unitat múltiple.

El nombre total d’encreuaments en el traçat és de 98.
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3.1.1. Condicionants de la infraestructura

La xarxa Trambaix és majoritàriament de via doble. Hi ha però dos trams que disposen només de via única (Veure Figura 3-2):

 Tram de T3 entre P29 i P16.

 Tram de T2 entre el Baixador i P22

La nomenclatura utilitzada per referir-se a les vies és Via 1
(Anada) per que té sentit sortint de Barcelona des de Francesc
Macià i de Via 2 (Tornada) per la d’entrada a Barcelona.

Figura 3-2. Esquema de vies i parades.
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Longitut de la línia 9.813 km
Velocitat comercial mitja 17.8 Km/h
Temps comercial anada hora vall 33.1 mn
Temps comercial adicional hora punta 0.0 mn
Temps comercial anada hora punta 33.1 mn
Temps de regulació a terminal 10% 3.3 mn
Temps d'escaló per via única 0.0 mn
Temps de canvi de cabina (anada) 1.5 mn
Temps de canvi de cabina (tornada) 1.5 mn
Temps de rotació anada y tornada 75.77 mn
Interval màxim 12.0 mn
Nombre teòric de trens 6.31421

Característiques de la línia 1

Longitut de la línia 11.544 km
Velocitat comercial mitja 18.2 Km/h
Temps comercial anada hora vall 38.1 mn
Temps comercial adicional hora punta 0.0 mn
Temps comercial anada hora punta 38.1 mn
Temps de regulació a terminal 10% 3.8 mn
Temps d'escaló per via única 0.0 mn
Temps de canvi de cabina (anada) 1.5 mn
Temps de canvi de cabina (tornada) 1.5 mn
Temps de rotació anada y tornada 86.73 mn
Interval màxim 12.0 mn
Nombre teòric de trens 7.22714

Caracteristiques de la linea 2

Longitut de la línia 10.060 km
Velocitat comercial mitja 18.2 Km/h
Temps comercial anada hora vall 33.2 mn
Temps comercial adicional hora punta 0.0 mn
Temps comercial anada hora punta 33.2 mn
Temps de regulació a terminal 10% 3.3 mn
Temps d'escaló per via única 0.0 mn
Temps de canvi de cabina (anada) 1.5 mn
Temps de canvi de cabina (tornada) 1.5 mn
Temps de rotació anada y tornada 75.96 mn
Interval màxim 12.0 mn
Nombre teòric de trens 6.33022

Caracteristiques de la linea 3

3.2. Descripció del servei ofertat

3.2.1. 3.2.1 Característiques de cada línia

A les Taula 3-3, Taula 3-2 i Taula 3-4 es mostren els paràmetres més rellevants per l’operació de la xarxa Trambaix per el que fa a les 3 línies.

Taula 3-3. Característiques d'operació de la línia T1. Taula 3-2. Característiques d'operació de la línia T2.

Taula 3-4. Característiques d'operació de la línia T3.
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T1 31746
T2 49986
T3 49986
TOTAL CARRERES 131718

A la Taula 3-5 es detallen les freqüències de servei ofert (minuts):

Això fa, que en total, en un any d’explotació hi hagi el següent nombre de carreres comercials per línia (Veure Taula 3-6)

De les quals, la meitat circulen en sentit de via 1 i la meitat en sentit via 2. Sobre aquest nombre de carreres es basarà la millora anual en el
sistema de semaforització.

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
5 a 7 30 30 30 30 30 30 30 30
7 a10 12 12 12 15 15 20 20 15 15 15

10 a 16 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15
16 a 21 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15
21 a 22 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15

22 a 24 (02) 30 30 30 30 30 30 30 30

Diumenges i festius Feiners/ vig. AgostFeiners/vigilies Dissabtes

Taula 3-5. Taula de freqüències per línia i tipus de dia.

Taula 3-6. Nombre total de carreres per línia.
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TOTAL Laborables Festius Dissabtes

FRANCESC MACIÀ 1,401,801 1,182,986 107,541 111,274
L'ILLA 708,072 576,606 58,300 73,166
NUMANCIA 598,633 496,754 41,810 60,069
MARIA CRISTINA 1,554,552 1,287,173 120,641 146,738
PIUS XII 350,995 299,900 26,682 24,413
PALAU REIAL 619,422 526,014 47,543 45,865
ZONA UNIVERSITARIA 296,303 268,459 14,040 13,804
AVINGUDA DE XILE 337,900 263,653 37,105 37,142
ERNEST LLUCH 367,982 300,209 31,584 36,189
CAN RIGAL 1,108,296 915,405 91,761 101,130
CA N'OLIVERES 455,919 376,979 37,076 41,864
CAN CLOTA 435,385 367,559 30,243 37,583
PONT D'ESPLUGUES 757,366 624,217 62,955 70,194
LA SARDANA 1,005,191 837,622 78,084 89,485
MONTESA 532,844 459,203 35,288 38,353
EL PEDRÓ 601,174 511,276 42,262 47,636
IGNASI IGLESIAS 516,732 449,000 31,747 35,985
CORNELLA CENTRE 1,226,774 1,055,651 80,515 90,608
LES AIGUES 543,642 456,178 38,609 48,855
FONTSANTA FATJO 323,650 281,513 20,647 21,490
BON VIATGE 758,300 642,003 53,995 62,302
LA FONTSANTA 114,383 104,600 4,351 5,432
CENTRE MIQUEL MARTI I POL 252,036 206,568 20,714 24,754
LLEVANT-LES PLANES 139,236 118,101 10,064 11,071
HOSPITAL SANT JOAN DESPI-TV3 339,418 280,826 29,604 28,988
RAMBLA DE SANT JUST 149,146 119,815 14,653 14,678
WALDEN 136,265 114,390 10,082 11,793
TORREBLANCA 77,114 65,340 5,883 5,891
SANT FELIU/CONSELL COMARCAL 417,819 328,286 44,543 44,990

2011

3.3. Descripció de la demanda

A continuació es descriu, de manera breu, la demanda de la xarxa Trambaix per a poder
valorar l’afectació del projecte proposat sobre els usuaris. A la Taula 3-7 es mostra el
nombre de validacions per parada i segons el tipus de dia.

A la Taula 3-8 es mostra l’estudi fet sobre els parells
origen destinació entre 6 zones diferents de la xarxa. A
partir d’aquestes dos taules anteriorment citades s’ha
extrapolat a la Taula 3-9 el nombre de persones que es
mouen anualment entre aquestes zones. Això permetrà
valorar posteriorment el nombre d’usuaris afectats
directament per a la millora en forma d’estalvi de temps
de viatge.

Taula 3-7. Demanda per parada i tipus de dia l'any 2011.
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Taula 3-8. Matriu O-D percentual per les diferents zones de la xarxa Trambaix.

Taula 3-9. Matriu O-D amb nombre ambsolut de viatgers per a la xarxa Trambaix.

TOTAL 2011
F. Macià-
Mª Crist.

Pius XII-
Av. Xile

E. Lluch-
Montesa

El Padró-
F. i Fatjó

B. Viatge-
Llev. L. Pl.

Htal. TV3-
St. Feliu

% 100.0%
F. Macià-Mª Cristina 23.9% 5.7% 4.6% 6.4% 2.7% 1.0% 3.6%
Pius XII-Av. Xile 11.4% 3.5% 0.9% 3.0% 1.9% 0.3% 1.3%
Ern. Lluch-Montesa 21.5% 4.9% 2.7% 4.9% 4.4% 0.8% 4.3%
El Padró-Fonts. i Fatjó 20.1% 3.4% 1.3% 3.1% 5.9% 5.3% 1.0%
B. Viatge-Llev. Les Pl. 9.9% 1.3% 0.4% 1.0% 4.7% 2.5% 0.1%
Htal. TV3-St. Feliu 13.1% 5.2% 1.6% 3.2% 0.5% 0.0% 2.8%ZO

N
A

 D
E 

D
ES

TI
N

A
C

IÓ ZONA D'ORIGEN

TOTAL 2011
F. Macià-
Mª Crist.

Pius XII-
Av. Xile

E. Lluch-
Montesa

El Padró-
F. i Fatjó

B. Viatge-
Llev. L. Pl.

Htal. TV3-
St. Feliu

Absolut de viatgers anuals 16,126,350
F. Macià-Mª Cristina 3,854,198 917,299 742,715 1,026,281 427,864 153,265 585,177
Pius XII-Av. Xile 1,838,404 558,859 139,719 485,403 307,933 44,702 207,030
Ern. Lluch-Montesa 3,467,165 786,256 428,348 787,047 716,349 130,914 690,804
El Padró-Fonts. i Fatjó 3,241,396 555,004 211,416 502,739 952,971 862,115 162,666
B. Viatge-Llev. Les Pl. 1,596,509 204,272 64,344 156,022 752,004 400,724 14,788
Htal. TV3-St. Feliu 2,112,552 832,507 253,700 509,673 87,518 3,193 454,199ZO

N
A

 D
E 

D
ES

TI
N

A
C

IÓ ZONA D'ORIGEN
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3.4. Descripció la semaforització

3.4.1. Històric de semaforització

Una de les novetats que plantejava la construcció del tramvia a Barcelona, respecte alguns dels tramvies ja existents en altres països d’Europa,
era el repte de fer circular  un tramvia per zones amb molta demanda de trànsit (entrada de la Diagonal de Barcelona)  amb l’objectiu d’una
velocitat comercial propera als 19 Km/h, circulant per moltes zones a velocitats properes als 50 Km/h. Per assolir aquest repte el constructor va
fer estudis d’enginyeria de tràfic per tot el recorregut de la xarxa de Trambaix per detectar les necessitats i els problemes que podien aparèixer.
En l’equip de treball estava l’empresa mantenidora de la xarxa semafòrica del 80 % de recorregut de Trambaix, obtenint així també les
inquietuds i filosofies  dels tècnics de trànsit de cada ajuntament per on circula el tramvia.

Amb tota aquesta informació, i partint d’una idea inicial del projecte constructiu de prioritat total per el tramvia, el constructor es va  adonar
que degut a les fortes necessitat de trànsit, i la forta cultura de prioritat al vianants estesa en molts municipis del Baix Llobregat i també en la
ciutat de Barcelona, no seria fàcil passar a un sistema de prioritat on el transport públic assumiria molt més protagonisme.

Per poder arribar a totes les necessitats que plantejava un recorregut del tramvia tan exigent, es va començar a pensar amb un sistema de
prioritat semafòric per tot tipus de freqüència de tramvies, que suportes les necessitats en zones de molta demanda de vehicle privat, però
sempre respectant un bon temps de pas per els vianants. Les primeres conclusions eren clares, no hi havia una solució bona per el tramvia, que
també ho fos per el vehicle privat i per les demandes dels vianants. És llavors quan es va començar a pensar en solucions de prioritat  local
diferents (micro-regulació i prioritat dinàmica), que combinades amb solucions de prioritat per zones (“Ones verdes per el trànsit o per
tramvia”) podien donar solució a tots els problemes:

 El sistema de prioritat local anomenat micro-regulació, és un sistema molt estàtic, molt vàlid en zones de molta demanda de
vehicles i vianants,  però només útil per el tramvia si està instal·lat en zones amb “Ones verdes amb prioritat per el tramvia”

 El sistema de prioritat local anomenat prioritat dinàmica, és un sistema més variable, molt pràctic amb una demanda baixa/mitja
de vehicles, que no depèn totalment de disposar d’una ona verda favorable al tramvia (aplicable en zones amb prioritat per els vehicles).

Tot i l’esforç que va fer el constructor  per disposar d’un sistema que s’adaptés a les necessitats de trànsit de cada zona, era necessària també
una aposta per la prioritat del tramvia (transport públic) per part dels Ajuntaments, cosa que no va ser possible en tots els casos.

A continuació es detallarà quines són  les principals propostes de l’enginyeria de trànsit que no varen poder ser implantades amb èxit.
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3.4.1.1.Barcelona

Una de les característiques comunes en tot el recorregut del
Trambaix era un mateix temps de cicle semafòric de 100
segons (Veure Figura 3-3) per poder operar en hora punta
amb una freqüència de tramvies cada 5 minuts .

En aquells moments la zona de la Diagonal alta (Entre
Gregorio Marañón i la plaça Francesc Macià), disposava  de
diferents plans semafòrics amb cicles de 110 segons, en
hora punta i cicles de 100 segons en hora vall.

El problema és que el departament de circulació de
Barcelona ja feia temps que estudiava augmentar el temps
de cicle d’hora punta a 120 segons, per intentar millorar els
problemes de trànsit  existents en aquesta zona.

Les necessitats d’explotació de la xarxa de Trambaix
implicava un temps de cicle múltiple de la freqüència d’operació, i posar tot el recorregut amb cicle de 120 segons, tampoc s’ajustava a la
demanda de trànsit  de les altres poblacions. Poblacions com Sant Joan Despí, Cornellà i Esplugues tenien cruïlles amb cicles semafòrics entre
80 i 90 segons, que es varen adaptar al cicle de 100 segons, en perjudici del temps d’espera dels vianants.

Barcelona no creia que fos possible una bona solució per el vehicle privat a la zona de la Diagonal alta amb cicle de 100 s.  Reticent a la
proposta, en cap moment va posar tots els medis per intentar que  la proposta d’enginyeria de trànsit presentada per el constructor tingues
èxit. A la Figura 3-4 es mostra l’estudi de tràfic que el constructor va realitzar de totes les cruïlles per on passava el tramvia (àmbit definit en el
seu projecte), i segurament les necessitat implicaven un estudi de la mobilitat més gran (gran part del barri de les Corts). En tot cas
l’ajuntament permet la implantació de la proposta, sense modificar res de les cruïlles més pròximes al pas del tramvia.

Figura 3-3. Esquema dels cicles semafòrics a la xarxa.
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La proposta no té èxit i al tres dies, per evidents
problemes de trànsit, l’ajuntament torna a implantar els
plans semafòrics existent fins abans del canvi. No gaire
temps més tard, torna a canviar els plans de la Diagonal
alta, amb cicles de 120 s, i realitzant els ajustos pertinents
a la semaforització de les cruïlles properes al pas del
tramvia.  Aquest plans des de l’any 2004, han sofert
ajustos però són bàsicament els implantats en l’actualitat.

Figura 3-4. Estudi d'ona verda per a cicle de 100 s a la diagonal.
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3.4.1.2.Cornellà

Una altra de les característiques comunes en tots els
estudi d’enginyeria de trànsit  era l’eliminació de les fases
que fossin “gir a l’esquerra” (vehicles paral·lels al tramvia
que giraven per creuar les vies). El motiu principal de
l’eliminació d’aquest moviments era l’alt nivell
d’accidentalitat que hi havia en altres xarxes europees (i la
gravetat d’aquest tipus d’accidents). Però això que ha
estat de fàcil solució en una població com Barcelona amb
estructura tipus Eixample, on actualment només queda el
gir de Numancia. No va ser així a la població de Cornellà.

El gir des de carretera de Esplugues cap el carrer
Feliu Codina i el del Orioles no es va poder eliminar durant
la fase constructiva, ja que no hi havia alternatives bones
que permetessin fer aquests moviments, ja que són
carrers que no travessen perpendicularment la carretera
d’Esplugues,   i les possibles alternatives com són la
rotonda de Santa Missió o la rotonda de l’avinguda Baix
Llobregat estan molt allunyades (més de 500 m). Això
combinat amb la necessitat d’augmentar algun dels temps
mínims dels passos de vianants a tota la carretera
d’Esplugues per demandes veïnals (sortides de col·legis,
persones amb mobilitat reduïda, etc), fa que la proposta
de l’estudi d’enginyeria no tingui res a veure amb la implantació final (no gaire favorable per el tramvia que circula direcció Barcelona, ja que
actualment té una altíssima probabilitat d’aturar-se entre les parades d’Ignasi Iglésias i el Pedró).

Adjunto a la Figura 3-5 la proposta inicial de l’enginyeria de trànsit on el pas del tramvia per ambdós sentits era força segur.

Figura 3-5. Proposta inicial d'ona verda per al tramvia a Cornellà.
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Micro-regulació

Prioritat
dinàmica

Cicle 120s

Cicle 100s

3.4.2. Estat Actual de la semaforització

El tramvia que circula  per la zona del Baix Llobregat
disposa de dos diferents tipus de prioritat semafòrica
instal·lada. El que anomenem Micro-regulació, que es
caracteritza principalment  per estar en zones on hi ha
una important demanda de trànsit, acompanyada d’una
alta freqüència de tramvies o també en zones on les
cruïlles semafòriques estan molt properes.

Com es veu a la Figura 3-6 a Trambaix hi ha tres zones
amb aquest tipus de instal·lació, des de Francesc Macià
fins a la parada de  Zona Universitària, des de la entrada
a  Can Rigal fins a la entrada a la parada de  Montesa, i a

la Carretera d’Esplugues entre  les cruïlles de la Miranda i
el carrer Oliverar.

Degut a diferents motius a la resta del recorregut disposa de l’altre tipus de prioritat: la prioritat dinàmica.

 La zona entre la sortida de la parada de Can Rigal fins la entrada a la parada de zona Universitària, és una zona que relaciona dos
zones de micro-regulació, amb cicles semafòrics diferents i que no disposen del mateix patró horari.

 La bifurcació de las línees T1-T2-T3,  a la cruïlla de la Avd. Baix Llobregat amb carretera d’Esplugues i Cornellà,  també disposa de
prioritat dinàmica, i ens relaciona dues zones de micro-regulació amb el mateixa cicle semafòric i diferents patrons horaris.

La resta de zones disposen de la prioritat dinàmica per diferents motius:

 La zona de Sant Feliu Consell Comarcal fins a Sant Martí de l’Erm degut a la baixa freqüència de tramvies (15 minuts), on  hi ha
instal·lada una “ona verda” acceptable per el tràfic que es veu distorsionada per el pas del tramvia.

 La zona entre Sant Martí de l’Erm fins a Bon Viatge, per ser una zona de via única (baixa freqüència)

 Entre Bon Viatge i la entrada a la parada de les Aigües,  disposa d’una freqüència mitja de tramvies, però no hi ha problemes de
trànsit ni de vianants.

Figura 3-6. Estat actual de la semaforització a Trambaix.
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 Entre les la parada de les Aigües i la parada de Cornellà Centre, aquesta zona té les característiques pròpies d’una zona de micro-
regulació, freqüència mitja, problemes de tràfic, problemes amb els vianants i proximitat de les cruïlles, però amb els condicionats actuals
no hi ha una solució mitjanament acceptable amb micro-regulació,  per això disposa de prioritat dinàmica.

Un dels problemes s’han trobat amb el sistema actual de prioritat dinàmica, es les afectacions que ens produeixen els tramvies que circulen per
l’altre via.  Això provoca que els temps de recorregut en aquestes zones no sigui constant (hi ha una certa variabilitat en els recorreguts).
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3.5. Prioritat dinàmica actual

La prioritat dinàmica actual és coneguda amb el nom de PrefTram. És el tipus de prioritat implantat en zones amb nivells baixos de trànsit ja
que és el sistema que atorga més prioritat al tramvia i pot modificar amb més llibertat les fases semafòriques per a facilitar-ne el seu pas. A
continuació s’explicarà, per a facilitar la comprensió de la resta del document, el funcionament, la lògica i la infraestructura involucrada per al
seu funcionament normal.

3.5.1. Infraestructura

La prioritat actual es basa en el model de 3 detectors esquematitzat a la Figura 3-7:

Figura 3-7. Esquema de la infraestructura del sistema de prioritat actual.
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La infraestructura necessària per gestionar un sentit d’una cruïlla és

 3 detectors Balogh: Detectors d’aproximació, parada i cancel·lació

 1 regulador semafòric comunicat amb els tres detectors

 1 Placa de decisió (D)

En passar el tramvia per el detector d’aproximació aquest activa el sistema de preferència i avisa amb una senyal lluminosa al semàfor de que
s’està intentant donar pas al tramvia. El sistema dintre de les limitacions establertes per els temps mínims, i màxims de fases i les transicions
donarà pas al tramvia el més ràpid possible passat un temps Ta (Temps d’aproximació) des de l’activació de Da.

Aleshores un cop el tramvia arriba al detector de proximitat, el regulador calcula un temps de creuament preestablert per el tramvia i inicia el
compte enrere per tancar la fase del tramvia. Un cop activat el Dc ja es dona el creuament per acabat.

És important destacar que tot i que la infraestructura necessària és per només per gestionar un sol sentit els detectors d’aproximació són
detectors de cancel·lació o parada d’altres cruïlles. Un mateix regulador gestiona ambdós sentits de la marxa. Així doncs, és més correcte
definir la infraestructura necessària per cruïlla:

 4 detectors Balogh

 1 regulador semafòric comunicat amb els quatre detectors

 Dos parells de cablejat del regulador de la cruïlla en qüestió fins a les dos cruïlles que fan de detectors d’aproximació
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3.5.2. Comunicacions

Les comunicacions bàsiques necessàries per al funcionament d’aquest sistema estan esquematitzades a la Figura 3-8 i són el cablejat entre els 4
detectors per cruïlla i els seu regulador i la comunicació per un parell de cable entre detectors per tal d’usar els detectors de les cruïlles
pròximes com a detectors d’aproximació. En el següent esquema el funcionament per la cruïlla B seria:

 Da_V1 cruïlla B = Dc_V1 o Dp_V1 cruïlla C

 Da_V2 cruïlla B = Dc_V2 o Dp_V2 cruïlla A

Regulador
semafòric

Dc_V1 Dp_V1

Dc_V2Dp_V2

Regulador
semafòric

Dc_V1 Dp_V1

Dc_V2Dp_V2

Regulador
semafòric

Dc_V1 Dp_V1

Dc_V2Dp_V2

Cruïlla A Cruïlla B Cruïlla C

Via 1

Via 2
Figura 3-8. Esquema de les comunicacions necessàries en el sistema de prioritat actual.
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Com es pot veure es pot utilitzar com a detector d’aproximació qualsevol dels dos detectors (Dp o Dc) segons convingui. És important destacar
que no és necessari que les cruïlles siguin consecutives, es a dir, entre la cruïlla que fa de detector d’aproximació i el creuament regulat pot
haver-hi més cruïlles.

Per a la cruïlla A, per exemple, es podrien utilitzar els següents detectors d’aproximació per via 1:

 Da_V1 cruïlla A = (Dc_V1 o Dp_V1) cruïlla B o (Dc_V1 o Dp_V1) cruïlla C

En el cas de que en la cruïlla A s’utilitzés com a Da el Dp_V1 de C, voldria dir que entre el moment d’activació de Da i el pas per la cruïlla A,
s’haurien de travessar també les cruïlles B i C. Això fa que a l’hora de passar per la cruïlla A no només sigui necessari que A t’atorgui la prioritat
sinó que també B i C no et retardin ja que, del contrari, et podrien fer perdre el semàfor A. És important destacar que  per a cada senyal de
detector que vulguem fer passar entre dos reguladors serà necessari afegir un parell de cablejat.

D’ara en endavant Per referir-nos a aquest tipus d’estructura de cruïlles es diferenciarà entre cruïlles intermèdies i no intermèdies. En
l’exemple anterior, A seria la cruïlla no intermèdia i B i C serien les cruïlles intermèdies.
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3.5.3. Algoritme

La seqüència d’accions que efectua el regulador a l’hora de gestionar les fases de la cruïlla en quan s’activa un detector d’aproximació és:

 El primer tram en activar Da obté la prioritat i marca tant el cicle en el que es troba com el cicle següent de recuperació de la
fase.

1er Tram:

 En activar Da, el sistema calcula el temps d’arribada a cruïlla menys el temps de preverd. Aquest es l’instant on necessitarem
verd per tal de que el tramvia no s’aturi.

 Ta1 = Ta1 – Tpv

 Si la Fmin del tramvia cap al verd de la fase compatible sense modificació de fase, aquesta es fixa per a l’arribada (el tram
en sentit contrari s’hi haurà d’adaptar).

 En cas de que el tram no arribi en fase compatible es modificarà les fases dintre de les possibilitats obertes per les transicions,
temps mínims de fase, temps màxims de fase, temps màxim de fase incompatible i seguint l’ordre de modificacions de fase:

 Ordre de modificacions de fase:

1. Cap modificació.

2. S’allarga la fase compatible mantenint l’inici si el tram arriba tard però pot passar amb la màxima extensió de la
fase compatible.

3. Si el tramvia arriba més tard, i és possible, es retarda l’inici de la fase compatible el mínim per a que la Fmin del
tramvia càpiga a la fase compatible.

4. Si, per el contari el tramvia arriba més d’hora que la fase compatible s’avançarà la fase compatible per tal de
que el tram s’esperi el mínim possible dintre dels temps mínims de fase.

5. En el sicle següent es modificaran les fases tot i l’absència de tramvies per tal de recuperar el temps de cicle ja
que aquest s’ha pogut veure afectat per les modificacions anteriors.
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2on Tram:

 S’ha d’adaptar complet a les fases fixades per el tramvia que ha trepitjat Da abans que ell.

 Si la seva finestra mínima no cap a la fase compatible del primer cicle passarà segur per la del segon.

A la Figura 3-9 es mostra el diagrama de flux de l’algoritme de prioritat anteriorment descrit. En aquest diagrama es marquen i s’enumeren en
vermell les zones de l’algoritme que causen els principals problemes que s’intentaran solucionar amb les mesures d’acció. A continuació es
descriuen aquests problemes:

1. En cas d’avaria del detector d’aproximació, el tramvia ha d’activar el sistema de prioritat amb el Dp (situat just davant de la cruïlla).
Això fa que es demani la prioritat gairebé en el mateix instant en el que el s’hauria d’atorgar la finestra compatible. Això provoca temps
d’espera de fins a 1 minut.

2. Provoca un abús i pèrdua de temps de verd compatible que acaba perjudicant a una segona demanda en cas de que arribi.

3. Els temps d’aproximació per ambdós sentits estan marcats per la infraestructura (recordem que s’aprofiten Da i Dp d’altres cruïlles).
Això fa que normalment siguin diferents i que un tramvia amb un Ta més gran, si demana abans que el de sentit contrari (i Ta menor) el
faci esperar innecessàriament fins a la seva arribada ja que recordem que l’algoritme atorga prioritat al primer en trepitjar Da i no al
primer en arribar.

4. Per evitar grans temps d’espera fa necessari un temps d’aproximació elevat. Això produeix una gran incertesa en el temps d’arribada a
la cruïlla ja que, segons les fases de la cruïlla, els temps d’aproximació necessaris poden ser superiors als 60 s i això equivaler a
distàncies de més de 500m.

5. Depenent del nombre de fases i els temps mínims de cada fase, el fet d’esperar al següent cicle per obtenir el verd compatible pot
comportar temps d’espera de fins a 1 minut.
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Figura 3-9. Diagrama de flux per a les decicions de l'actual sistema de prioritat (PrefTram).
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3.6. La micro-regulació

Aquest és el  tipus de regulació semafòrica utilitzat en zones d’alta demanda de trànsit.

Si un tramvia fos capaç de seguir sempre el trajecte teòric utilitzar per calcular la ona verda, no seria necessari establir ninguna mesura
addicional per donar pas al tramvia en una cruïlla ja que, el tramvia, un cop situat dins de l’ona verda, aniria trobant verd a totes les cruïlles.

Aquesta estratègia permet modificar localment la ona verda per la que circula el tramvia per adaptar-la, dintre d’uns marges, a les desviacions
del trajecte del tramvia respecte el trajecte teòric.

Hi ha dos accions possibles: inici de verd o extensió de verd. A les dues es modifica l’instant de canvi entre dos fases, de manera que el temps
que s’allarga d’una d’elles es retalla de l’altra, mantenint-se constant la duració conjunta.

L’inici de verd consisteix en avançar el canvi a la fase del tramvia. D’aquesta manera es pot donar pas a un tramvia que anés a arribar en
vermell però sempre dintre dels marges de inici de verd.

L’extensió de verd consisteix en allargar el temps de fase de tramvia a cosa de la duració de la fase següent. D’aquesta manera s’aconseguirà
donar pas a un tramvia que arriba amb retard.

L’inici de verd i l’extensió de verd estan limitats per el temps mínim de la fase anterior i posterior, respectivament. Tot i això, degut a l’alt nivell
de trànsit de les zones on aquesta prioritat es activa, es mantenen uns marges més estrets amb l’objectiu de controlar l’impacte sobre el
trànsit. Per això, cada cruïlla té definit, de manera interna en el seu regulador, el marge màxim de inici de verd i la extensió màxima de verd.
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4. ANÀLISI PREVI D’ALTERNATIVES DE SERVEI

4.1. Marge d’actuació

Com ja s’ha comentat, aquest és un projecte que s’emmarca dins un context real com és el de l’actual crisi econòmica i té un objectiu final que
és el de respondre a la voluntat de millora de l’operadora però adaptant-se a la capacitat econòmica actual. Dintre d’aquesta conjuntura s’han
contemplat les següents actuacions de cara a millorar la semaforització, i per tant el servei, de la xarxa TramBaix.

 Canvi de cicle 100 s a cicle 120 s

 Canvi a ona estàtica a la corba de Quatre camins

 Millora de l’algoritme de prioritat

Cal destacar que aquestes actuacions es centren a les branques de la xarxa Trambaix ja que, a la zona de Barcelona, l’alt nivell de trànsit i les
prioritats de l’Ajuntament fan que el marge d’actuació sigui ínfim.

4.2. Canvi de cicle 100 s a cicle 120 s

A l’ANNEX 2 es presenta l’informe realitzat per l’autor per a la operadora i la concessionària on s’ha estudiat passar a cicle de 120s a la zona on
actualment hi ha micro-regulació amb cicle de 100 s amb l’objectiu d’evitar els problemes d’inserció a la ona de 120s al arribar a Barcelona.
Com és pot veure en l’annex, aquesta opció s’ha descartat ja que comportava que per cada cicle de temps de viatge (100 s), se’n perdien 20.
Això es degut a que el fet de passar a cicle 120 no permetia guanyar cap cicle respecte el recorregut anterior i, aleshores, s’acabava passant en
la mateixa fase però 20 segons més tard. Sent així que entre les dos vies es produïssin pèrdues entre 100s i 110s.

4.3. Canvi a ona estàtica a corba de Quatre camins

També s’ha estudiat la possibilitat de passar a ona estàtica la zona entre les Aigües i Ignasi Iglesies, eliminant així la prioritat dinàmica a la corba
e Quatre camins, (De COR13 a COR10) on és més conflictiva (Per veure nom i posició de les cruïlles, consultar l’ANNEX 3). Aquest estudi es
troba també a l’ANNEX 2. S’ha descartat també aquesta opció ja que no es pot trobar una solució factible d’ona estàtica a la corba de Quatre
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camins ja que, d’implantar-se l’ona estàtica a tota la zona entre Les Aigües i Can Rigal s’acumularien pèrdues entre 220 s i 240 s entre les dues
vies respecte al temps en el que es fa el trajecte actualment.

4.4. Canvi de l’algoritme de prioritat dinàmica

És per tant, aquesta l’última opció contemplada, i la que serà d’ara en endavant, objecte d’aquest estudi. La millora de l’algoritme de prioritat
permetrà millorar la gestió en el creuament de tramvies sense necessitat d’augmentar els temps de fase compatible i maltractant més el
trànsit. Això pot dur a una millora de la regularitat i els temps de viatge que s’estudiarà en els capítols següents i que marcaran els criteris per
decidir si la inversió necessària està justificada o no.

4.5. Evolució futura de la semaforització

L’experiència acumulada i diferents estudis realitzats per l’operador durant els 8 anys d’explotació ha anat marcant la pauta a seguir a la xarxa
TramBaix per el que fa la semaforització i el sistema de prioritat.

L’objectiu és millorar la preferència allí on és més crítica, que són les zones de doble via amb més freqüència de creuaments.

A la zona de la bifurcació de les branques T1-T2 i T3 es mantindrà la prioritat existent ja que aquí la gestió de la cruïlla està marcada per els
enclavaments ferroviaris que impedeixen l’entrada al creuament d’un tramvia si n’hi ha un realitzant un moviment incompatible. D’altra banda,
les arribades i els creuaments de tramvies ja no són tan aleatoris com a les zones de prioritat dinàmica de les branques ja que els tramvies
arriben segons una ona verda fixa i, per tant, la gestió dels creuaments ja és fa en el graficatge de la línia. Això fa difícil que l’algoritme de
prioritat millorat pugui aportar diferències sensibles respecte la prioritat anterior.

La zona entre les parades de Sant Ramon i Avinguda de Xile es pretén eliminar la prioritat dinàmica ja que al ser una zona del tronc comú té
freqüències molt altes, que combinades amb l’alt nivell de trànsit fan que una bona prioritat dinàmica requereixi d’una generositat en els
paràmetres de regulació semafòrica per al tramvia que no es pot obtenir sense col·lapsar el trànsit. Per veure la ona proposada per aquesta
zona consultar l’ANNEX 2.

A la Figura 4-1 es mostra, de manera esquemàtica la direcció que prendrà la semaforització a la xarxa Trambaix.



Capítol 4: Anàlisi previ d’alternatives de servei

35
3
5

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

Micro-regulació
Cicle 120s

Micro-regulació
Cicle 100s

PrefTram

Nova preferència

Figura 4-1. Esquema de la direcció futura de la semaforització a Trambaix.
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5. MESURES D’ACCIÓ

A l’hora de decidir quina era la direcció que havia de prendre el nou sistema de prioritat semafòrica s’ha intentat introduir les millores
necessàries per obtenir el sistema més òptim possible però sense deixar de tenir en compte la realitat del sistema i les limitacions que aquesta
imposa.

5.1. Zona d’actuació

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’actuarà sobre les zones
on estudis realitzats per l’operador mostren que les
mancances de l’actual sistema de prioritat es fan més
evidents. Aquestes són les següents cruïlles (Per veure posició
de les cruïlles consular ANNEX 3):

 Branca T1, T2: SJO02, SJO 01, COR 17, COR 16,
COR 15, COR 14, COR13, COR 12, COR 11 i COR 10

 Branca T3: SJD 05, SJD 06, SJD 07, SJD 08, SJD
09, SJD 09BIS, SJD 10, SJD 11, SJD 12, SJD 13, SJD 14, SJD
15, SJD 16, SJD 17

En total són 10 cruïlles a la branca T1, T2 i 14 cruïlles a la
branca T3.

Com es pot comprovar en els plànols de l’Annex 3, les cruïlles
esmentades són les que disposen de doble via en les
branques. En els trams de via única no es canviarà la prioritat
ja que la gestió de l’actual sistema PrefTram per un sentit i
amb les baixes freqüències d’aquests trams no fa necessària
la millora. A continuació es mostra una figura esquemàtica de

Figura 5-1. Esquema de la zona d'actuació.
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les zones on es pretén canviar el l’actual sistema de prioritat dinàmica, PrefTram, per la Nova Preferència.

A l’ANNEX 4 estan detallades les fases, temps d’aproximació i finestres mínimes per al tramvia de totes cruïlles esmentades.

5.2. Estat de l’art:

5.2.1. Prioritat dinàmica a Saragossa

Actualment a Espanya la prioritat semàforica per a tramvies més avançada es troba a Saragossa. Aquesta incorpora importants progressos
respecte a la prioritat dinàmica de Barcelona. A continuació es detallen aquestes millores.

 “Refresc” de la posició del tramvia: El sistema de prioritat no es basa en un model de 3 detectors, sinó de “n”. Això permet
allargar els temps d’aproximació sense augmentar d’incertesa en l’arribada. Entre el primer detector que activa la prioritat de la cruïlla i
la cruïlla en si hi ha més detectors que refresquen la posició del tramvia informant i si va amb retard o avançament i modificant el
moment exacte d’inici del verd compatible.

 Entrar a l’inici del verd: Sempre es modifiquen les fases de tal manera que el tramvia entri a la cruïlla a l’inici del verd compatible
de manera que no es malgasta verd abans de que passi un tramvia. Així si arriba un tramvia per sentit contrari més tard, tindrà mes
possibilitats de passar en el mateix cicle ja que quedarà més marge de maniobra en la fase compatible.

 Doble finestra: Es permet més d’una finestra compatible amb el tramvia en un mateix cicle semafòric. Això permet que si dos
tramvies en sentits contraris arriben amb massa temps de diferència per passar en la mateixa fase s’activi una fase incompatible després
del pas del primer i posteriorment una altra compatible per tal de que el segon tramvia no tingui que esperar un cicle complert.

Amb aquesta semaforització el tramvia de Saragossa assoleix velocitats comercials de fins a 21 km/h, sensiblement per sobre dels 18 km/h de
la xarxa Trambaix. Tot i l’evident diferència s’ha de destacar que Saragossa té unes condicions de trànsit molt menys restrictives que les de
Barcelona i compta també amb molt més suport de l’ajuntament ja que és la mateixa institució qui gestiona el tramvia. Són aquestes
condicions més restrictives les que justifiquen encara més la implantació del nou sistema a Barcelona.



Capítol 5: Mesures d’acció

39
3
9

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

5.3. Alternatives de servei estudiades per a la prioritat dinàmica

Les mesures d’acció proposades són el canvi de sistema de prioritat a les cruïlles ja esmentades. Dintre d’aquesta intenció de canvi de
l’algoritme i les limitacions existents s’han tingut en compte diferents mesures a introduir. Algunes d’aquestes són similars a la prioritat a
Saragossa mentre que d’altres les hem introduït per intentar solucionar problemes específics per el cas particular de Trambaix. A continuació
s’enumeren i es justifica, en el cas de les mesures no estudiades, perquè ha estat així:

Mesures estudiades:

 Entrar a l’inici del verd

 Igualar Ta amb software

 Retardar primera demanda

 “Refresc” posició del tramvia. Sistema de “n” detectors

 Limitar la pèrdua de verd i saltar cicle

Mesures NO estudiades:

 Doble finestra: Ja s’ha proposat més d’una vegada als ajuntaments afectats aquesta mesura i la resposta sempre ha sigut
negativa ja que afectaria als temps d’espera d’altres usuaris de la via pública

 Canvi en els temps de fase: A mesura que passaven els anys d’explotació ajuntaments i operadora han anar ajustant els temps
de fase i aquests ja són el màxim de favorables al tramvia tenint en compte les restriccions dels ajuntaments en els temps mínims i
d’espera tant de vianants com dels altres vehicles.
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Entrar a l’inici del verd:

Com ja s’ha explicat en el cas de Saragossa, aquesta mesura pretén que el tramvia sempre arribi a la cruïlla a l’inici de la fase compatible amb
l’objectiu de no perjudicar una segona demanda. Això s’aconsegueix jugant amb els temps màxims i mínims de les fases no compatibles.

Si el tramvia arribarà a la cruïlla abans de l’inici de la fase compatible, el regulador les escurça de manera que hi arribi a l’inici. Això ja es el que
feia el regulador PrefTram.

La novetat de la nova preferència rau en que si el tramvia arribarà a la cruïlla després de l’inici de la fase compatible, tot i que la finestra
mínima s’hi pugui inserir, el regulador modificarà les fases no compatibles prèvies (allargant-les) per tal de que arribi a la cruïlla i insereixi la
finestra mínima just a l’inici de la fase compatible. (Veure ANNEX 5 ap 5.1)

Igualar Ta amb software:

Els temps d’aproximació venen marcats per la posició dels detectors. Aquests ja estan instal·lats, sent així un condicionant al que adaptar-se.
L’actual problema és que al estar els detectors d’aproximació d’una cruïlla, situats a les cruïlles pròximes aquests mai tenen temps
d’aproximació iguals per els dos sentits. L’algoritme ha de permetre retardar el senyal del Da més llunyà a la cruïlla el suficient per a fer-lo
coincidir amb el del sentit contrari. Així s’aconseguirà que el primer tramvia en demanar prioritat sigui el primer en arribar a la cruïlla evitant
així problemes com els descrits a l’ANNEX 5 ap 5.2

Retardar primera demanda:

S’ha incorporat a l’algoritme la potestat per retardar el tramvia que efectua la primera demanda si això beneficia, en global, la gestió de la
cruïlla generant un estalvi de temps en la segona demanda major que el retard forçat a la primera.

Aquesta situació es produeix quan la primera demanda i la segona es produeixen separades en el temps de manera que, per pocs segons, la
segona demanda no passa en el mateix cicle que la primera. Aleshores si fas esperar uns segons el primer tram, retardant l’inici de la fase
compatible, dones temps al segon d’arribar a la cruïlla i passar en la mateixa fase compatible. (Veure ANNEX 5 ap 5.3)

S’evita així que la segona demanda s’hagi d’esperar un cicle sencer davant de la cruïlla. Aquest retard forçat està limitat per un paràmetre
ajustable anomenat “Retard màxim”. Es a dir, en cas de que provocant un retard major a aquest Retard màxim s’estalviés temps d’espera en
les dues vies en conjunt, aquesta opció no es faria i el primer tram passaria sense retard i el segon s’hauria d’esperar al següent cicle.
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“Refresc” de la posició del tramvia. Sistema de “n” detectors:

Aquesta mesura permet augmentar els temps d’aproximació sense augmentar la incertesa en l’arribada del tramvia. Situant entre el detector
d’aproximació i el de proximitat diversos detectors que vagin informant de la posició real del tramvia i de la seva desviació respecte al temps
d’aproximació programat s’aconsegueix que el regulador conegui amb molta més precisió el moment d’arribada del tramvia a la cruïlla.

Això permet optimitzar l’ús de les fases compatibles ja que aquesta s’activa quan el tramvia realment arriba a la cruïlla. Amb un sistema de 3
detectors, si entre el Da i el Dp el tramvia pateix un retard el regulador obrirà la finestra per al tramvia en el moment que estava previst,
malgastant verd fins que arribi o, en el pitjor dels casos, provocant que el tramvia perdi el semàfor.

Una altra avantatge d’aquest sistema és que en el cas d’avaria d’un Da, el següent detector intermig actuaria com a tal evitant-se així la situació
d’activar la preferència per Dp. (Veure ANNEX 5 ap 5.4)

Limitar pèrdua de verd i saltar cicle:

La implementació de la mesura “Entrar a l’inici del verd” fa que el regulador sempre intenti estirar o escurçar les fases no compatibles per a
que el tramvia arribi a la cruïlla a l’inici de la fase compatible. Tot i això, a vegades, degut als temps màxims de fase això no és possible, i tot i
estirar les fases no compatibles. El tramvia pot arribar després de començada la fase compatible. Això és el que anomenem pèrdua de verd
compatible.

S’ha incorporat un paràmetre ajustable anomenat “Màxima extensió” que limita aquesta pèrdua de verd i que fa que si el regulador veu que el
verd perdut superarà aquest límit, decideix tancar el cicle actual i fer passar el tramvia en el següent. Amb això s’aconsegueix reduir aquestes
pèrdues de verd i evitar les esperes en segona demanda, (que poden arribar a 1 minut). Com a contrapartida, a vegades la primera demanda
pateix un retard per esperar al següent cicle que no patiria sense aquesta mesura. Aquest retards són de aproximadament uns 5 segons,
perfectament assumibles amb una moderació de la marxa i, per tant no generen la sensació de estar parat a un semàfor. (Veure ANNEX 5 ap
5.5 per pèrdua de verd i màxima extensió)

A part de les 5 mesures citades anteriorment també cal destacar que s’ha fet un estudi per buscar els temps d’aproximació més òptims per a
cada cruïlla amb el nou sistema de prioritat de cara a deixar completament definit i optimitzat el nou sistema per a la seva implementació.
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5.3.1. Algoritme de la nova preferència

A la Figura 5-2 es mostra, esquematitzat en un diagrama, l’algoritme de decisió de la nova preferència. Aquest nou algoritme incorpora les 5
mesures citades anteriorment a l’hora de manipular els temps de fase de les cruïlles i atorgar la prioritat. Una altra gran diferència de la nova
preferència respecte a PrefTram és el mecanisme de presa de la decisió final. Mentre que PrefTram atorgava prioritat a la primera demanda i la
segona demanda s’hi havia d’adaptar, la Nova preferència escull la decisió final que causa un menor temps d’espera per ambdues vies dintre
dels límits establerts per els temps mínims i màxims de fases, el màxim retard i la màxima extensió.

Figura 5-2. Diagrama de decisió de la nova preferència semafòrica.
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 Programació d’una cruïlla genèrica independent amb el sistema de
prioritat PrefTram.

 Simulació de totes les cruïlles afectades amb els seus paràmetres
semafòrics reals.

Pas 1. Simulació prioritat actual Pas 3. Simulació i disseny de la nova prioritat

 Programació i introducció de les millores a l’algoritme.
Comprovació individual de que millora el rendiment de la cruïlla.

 Entrar a l’inici del verd.

 Igualar Ta amb software.

 Retardar la primera demanda.

 Limitar pèrdua de verd i saltar cicle

 Decisió que impliqui menor temps d’espera en sumatori

 Optimització del paràmetres modificables per a cada cruïlla amb
els mateixos paràmetres semafòrics que en el cas de PrefTram.

Quadre de rendiment de la cruïlla

 Simulació de totes les cruïlles afectades amb els paràmetres
semafòrics reals i els paràmetres optimitzats de la nova prioritat.

 Mitjançant matrius de Markov es calculen les probabilitats de
retard en una cruïlla tenint en compte la possibilitat de perdre un
semàfor degut a no passar una cruïlla intermèdia.

Pas 2. Propagació del retard en cruïlles successives

Quadres de rendiment de cruïlla

Probabilitats de retard per cruïlla Probabilitats de retard per cruïlla

 Simulació dels temps d’espera en semàfor per els dos sentits, en la
branca T1-T2 i la branca T3 per als dos sistemes de preferència.

 Ajust a normal d’arribades reals als punts de control.
 Arribades aprofitant l’estalvi de temps de la nova prioritat.

Pas 4. Simulació temps d’espera en semàfor per trams

Pas 5. Anàlisi de resultats operatius

 Anàlisi dels indicadors globals de la xarxa i dels punts de control.

6. METODOLOGIA

A la Figura 6-1 es detalla la metodologia seguida per al disseny, optimització i valoració de la nova prioritat dinàmica.

Figura 6-1. Esquema del procediment seguit en el projecte.
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Transicions*
A B C E A 6
40 0 0 60 B 0

C 0
A B C E D 0
12 0 0 12 E 6

Fases**
A B C E 2
40 0 0 0

Tcicle Verd Marge Tpv
100 18 3

Ta Fmin
12 29

Ta Fmin
54 29

Via 1

Via 2

COR10
Temps de fases

Temps mínims

Màxima extenció per fase

6.1. Pas 1: Simulació prioritat actual

En aquesta etapa de treball la primera tasca realitzada ha sigut
programar el funcionament del simulador per una cruïlla
individualitzada genèrica. Aquesta eina permet simular el
comportament de cruïlles amb la prioritat PrefTram de fins a
quatre fases amb una fase compatible per al tramvia. Com a
dades semafòriques s’han d’aportar al simulador:

 Temps de fase, temps màxims i mínims de fase.

 Temps de transició i temps de preverd.

 Nombre de Fases.

 Temps d’aproximació i finestra mínima del tramvia
per ambdues vies

Al a Figura 6-2 es mostra com s’introdueixen aquestes dades al
simulador. La fase E sempre és la compatible amb el tramvia.

Posteriorment s’ha passat a recollir totes les dades de les cruïlles
afectades i s’han simulat tots els creuaments possibles en cada cruïlla per a comprovar la bondat i fiabilitat de l’algoritme. Aquests són, per un
cicle de 120 s:

 2 x 120 s de demanda en cada sentit únicament = 240 possibilitats

 Possibles combinacions en les que primer demana via 1 i després via 2. Fan 0.5* (120 x 120) + 120 = 7320 possibilitats

 Possibles combinacions en les que primer demana via 2 i després via 1. Fan 0.5* (120 x 120) + 120 = 7320 possibilitats

 I en total són: 14880 possibilitats a simular per cruïlla (10400 possibilitats en cicle de 100 s)

Figura 6-2. Informació dels temps de fases per al simulador.
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Un cop comprovada la fiabilitat de l’algoritme per a totes les
situacions possibles s’ha passat a avaluar el rendiment de les
cruïlles. S’han realitzat 50000 simulacions d’arribades
aleatòries, 30000 per ambdues vies alhora i 10000 per a cada
via. D’aquestes simulacions i aportant els pesos
corresponents s’han tret les probabilitats de no aturar-se al
semàfor, de tenir un retard menor o igual a 16 s i de tenir un
retard major a 16 s per a cada via. Amb aquestes simulacions
s’han extret els valors dels quadres de rendiment (Veure
Taula 6-1) que es mostren a l’ANNEX 6.

Per als valors d’arribades aleatòries, ja sigui una demanda o
dues s’ha utilitzat la probabilitat de creuament que es dona a
la línia amb l’explotació actual. Aquesta proporció ha sigut:

 Branca T1-T2: Creuament de tramvia 1 de cada
8 cruïlles

 Branca T3: Creuament de tramvia 1 de cada 15
cruïlles

Taula 6-1. Quadre de rendiment de la cruïlla COR10 amb el sistema PrefTram.
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La formulació per als temps d’espera en creuaments aleatoris, que són els utilitzats posteriorment per a la simulació del tram complet han
estat:

( 0 ǀ 1) = %( 0 1ǀ 2 ) + 7 • %( 0 1 ǀ 1)8
( < 16 ǀ 1) = %(0 < < 16 1ǀ 2 ) + 7 • %(0 < < 16 1 ǀ 1)8

( > 16 ǀ 1) = %( > 16 1ǀ 2 ) + 7 • %( > 16 1 ǀ 1)8
S’ha procedit de manera anàloga per a la Via 2.  Les formulacions per la branca T3 són les mateixes però canviant el pes del retard de la
demanda en un sentit de 7 a 14. Es important destacar que el valor de 16 s s’ha pres ja que es considera que una espera de fins a 16 segons en
un semàfor intermedi (entre un detector i la seva cruïlla) és recuperable i no té perquè fer-te perdre el semàfor activat, perdent així un cicle.

Com ja s’ha dit, aquesta simulació no té en comte el fet que, amb el sistema de 3 detectors, entre el detector que activa una determinada
cruïlla i la cruïlla en si, pot haver-hi d’altres interseccions que provoquin retards, fent així, que tot i que poder la cruïlla final si ens anava a
permetre el pas en el moment demanat, una cruïlla intermèdia no ho faci, provocant-nos un retard i, en el pitjor dels casos, fent perdre la
finestra de verd i provocant que el tramvia s’hagi d’esperar un cicle complet parat al semàfor. Per això s’ha efectuat el pas 2.
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Ɵ( ) ǀƟ( −1) = ,

6.2. Pas 2: Propagació del retard en cruïlles successives

Per simular el comportament real del sistema com a encadenament solapat de cruïlles s’han utilitzat les matrius de Markov. Aquestes matrius
venen marcades per els denominats estats de Markov (Ɵ1, Ɵ2, Ɵ3, Ɵ4) i per la següent estructura matricial:

 Ɵ1: Retard = 0 s

 Ɵ2: 0 s < Retard ≤ 16 s

 Ɵ3: Retard > 16 s

 Ɵ4: Pèrdua de cicle

On Mi,j és la probabilitat de estar en l’estat Ɵi en el pas k degut a que en el pas k-1 estava en l’estat Ɵj.

Per comprendre millor el model proposat és important el concepte de cruïlla intermèdia i no intermèdia (Veure ap. 3.5.2. Comunicacions)

La utilitat d’aquest model per a simular el funcionament de la prioritat PrefTram és que a l’hora de passar una cruïlla també s’ha de contemplar
el risc de que una cruïlla intermèdia et provoqui un retard que et faci perdre el semàfor. Per això es defineixen de la manera que es mostra a la
Figura 6-3 les matrius de Markov per a cada cruïlla i sentit. Aleshores, s’analitza quantes cruïlles travessa el tramvia des de que activa el Da fins
que arriba a la cruïlla. El risc real de travessar la cruïlla, tenint en compte les cruïlles intermèdies s’obtindrà de la multiplicació de totes les
matrius de Markov de les cruïlles successivament travessades entre el Da i la cruïlla en qüestió, que també es multiplicarà.

És important destacar que amb aquesta simulació és vol obtenir els retards deguts única i exclusivament provocats per la semaforització. Els
nombres A, B i C són les probabilitats obtingudes al Pas 1 de retard 0s, menor o igual a 16 s i major de 16 s. Les hipòtesis fetes per acabar de
construir la matriu de Markov són:

 Els valors de la diagonal són tots la possibilitat de retard = 0 s de la cruïlla ja que és la probabilitat M i,i és la probabilitat de
arribant al semàfor en l’estat i , sortir amb el mateix estat i.

 Es considera que la semaforització no et permet recuperar temps ja que com a molt no et provocarà retard, però mai et farà
anar més ràpid, per això és una matriu triangular inferior

 Ɵ1: Es passa a aquest estat cada cop que es passa una cruïlla no intermèdia sense retard o
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o Quan partint d’un estat Ɵ1 en una cruïlla intermèdia anterior no es pateix retard

 Ɵ2: Es passa a aquest estat quan en una cruïlla no intermèdia s’acumula un retard menor o igual a 16 s o

o Quan partint d’un estat Ɵ1 en una cruïlla intermèdia anterior es pateix un retard menor o igual a 16 s

o Quan partint d’un estat Ɵ2 en una cruïlla intermèdia anterior no es pateix retard

 Ɵ3: Es passa a aquest estat quan en una cruïlla no intermèdia s’acumula un retard major de 16 s o:

o Quan partint de Ɵ2 en una cruïlla intermèdia anterior es pateix un retard menor o igual a 16 s

o Quan partint de Ɵ3 en una cruïlla intermèdia anterior no es pateix retard

 Ɵ4: Amb una cruïlla no intermèdia, sense cruïlles entre el Da i la cruïlla en si, no es pot perdre el cicle. Si que es provoca pèrdua
de cicle:

o Quan partint de Ɵ2 en una cruïlla intermèdia anterior es pateix un retard major de 16 s

o Quan partint de Ɵ3 en una cruïlla intermèdia anterior es pateix un retard menor o igual a 16 s

o Quan partint de Ɵ4 en una cruïlla intermèdia anterior no es pateix retard

Un cop definides aquestes matrius, s’obtindrà la matriu final de probabilitats de cada cruïlla i sentit tenint en compte les cruïlles les cruïlles
intermèdies (Veure Taula 6-2). Per fer això s’ha analitzat quins detectors activen cada cruïlla i quantes cruïlles intermèdies hi ha en cada cas. A
partir d’aquí s’han multiplicat les matrius corresponents i s’han obtingut les matrius finals. A l’ANNEX 6 es mostren totes les matrius obtingudes
així com la relació entre cruïlles i cruïlles intermèdies per a cada sentit i per les dos branques.

Prenent la primera columna d’aquestes matrius definitives s’obtenen les probabilitats, en cada cruïlla i sentit, tenint en compte les cruïlles
intermèdies, de provenint d’un estat de no retard al activar el Da, a passar a retard Ɵ2 ,Ɵ3 o Ɵ4 al sortir de la cruïlla.
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Ɵ1 Ɵ2 Ɵ3 Ɵ4 Estat Inicial
Ɵ1 0.852 0.000 0.000 0.000
Ɵ2 0.144 0.852 0.000 0.000
Ɵ3 0.003 0.144 0.852 0.000
Ɵ4 0.000 0.004 0.148 1.000

Estat Final

SJD12v1 R = 0

0 < R ≤ 16

R>16

Perdre
cicle

A

B

C

0

R = 0 0 < R ≤ 16 R>16 Estat incial

Estat final

0 0

0

0

0

0

6.3. Pas 3: Simulació i disseny de la nova prioritat

Per a dissenyar el nou algoritme de prioritat s’ha partint de la programació de l’algoritme de PrefTram i s’han anat introduint les millores per a
una cruïlla independent genèrica de fins a quatre fases semafòriques amb una compatible amb el tramvia. Aquestes millores s’han anat
introduint una a una, assegurant així que totes fessin una contribució en positiu a l’algoritme. Per això cada vegada que una mesura s’introduïa
a l’algoritme es realitzaven les simulacions necessàries per extreure el quadre de rendiment de una cruïlla qualsevol i comprovar que millorava
el quadre de rendiment de la mateixa cruïlla amb l’algoritme PrefTram.

Cada millora és beneficiosa en més o menys mesura segons les fases de la cruïlla, temps d’aproximació mínims de fase, etc. Mai perjudiquen la
gestió de la cruïlla respecte a l’algoritme anterior. Això és degut a que les mesures s’han afegit a l’algoritme anterior i com que la decisió és

Taula 6-2. Matriu de Markov de la cruïlla SJD12 per via 1.

Figura 6-3. Estructura de les matrius de Markov.
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Prova amb Ta que
produeixi menor retard
en la primera demanda

Simulació de totes les
possibilitats i avaluació
dels resultats

Ta

Prova amb diferents
“Màxima extensió” i
petites variacions de Ta

Quadre de rendiment
de la cruïlla. ¿Menors
probabilitats de retard?

Ta i Max.Ext

pren amb el sumatori de temps menor, si alguna mesura provoqués una pitjor gestió que l’algoritme PrefTram, en aquell cas la mesura no
s’activaria i es faria la gestió com l’hagués fet PrefTram.

Posteriorment a la introducció a l’algoritme de les mesures ja esmentades s’ha passat a comprovar la fiabilitat de l’algoritme per tots els tipus
de cruïlles afectades per garantir-ne la seva fiabilitat.

6.3.1. Optimització dels paràmetres semafòrics de la nova prioritat

Un cop finalitzat el disseny, programació i comprovació del nou algoritme s’ha passat a
optimitzar els nous paràmetres introduïts per al funcionament en el cas concret de cada
cruïlla. Només s’han optimitzat els paràmetres que no afecten directament als altres
usuaris de la via:

Cal destacar que el Retard màxim ha estat fixat en 15 s ja que retardar més un tramvia el
pot perjudicar greument en cruïlles següents fent no rentable el guany provocat en la
primera. És també important remarcar que ara el Ta serà el mateix per a les dos vies i ja
no influirà si el Ta és elevat en la seva fiabilitat ja que es disposa de la mesura de “refresc”
de la posició del tramvia. A la Figura 6-4 es mostra el procediment seguit per optimitzar
cada cruïlla. Ha estat un procediment de prova i error amb dos fases diferents.

Un cop definits tots els paràmetres per a cada cruïlla s’ha procedit de la mateixa manera
que en el cas de Preftram. Realitzant 50000 simulacions d’arribades aleatòries a cada
cruïlla i d’aquestes extraient els riscos, en cada cruïlla independent, de no patir retard, de
retard menor o igual a 16 s o de retard major que 16 s.

Paràmetres modificats:
 Temps d’aproximació

 Màxima extensió

 Retard màxim = 15 s

Paràmetres no modificats:
 Temps de fase i transicions

 Temps màxim i mínim de fase

 Finestres mínimes tramvia

Figura 6-4. Procés d'optimització dels paràmetres de la nova
prioritat semafòrica.
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Ɵ1 Estat Inicial
Ɵ1 0.845
Ɵ2 0.147
Ɵ3 0.007
Ɵ4 0.001

Estat Final

Ɵ1 Estat Inicial
Ɵ1 0.997
Ɵ2 0.003
Ɵ3 0.000
Ɵ4 0.000

Estat Inicial

SJD13v1
(PrefTram)

SJD13v1
(PrefNou)

6.3.2. Diferències de modelització respecte al model de PrefTram

En el cas de la modelització de la nova preferència no s’ha seguit el procediment de les matrius de Markov ja que al haver-hi “refresc” de la
posició del tramvia entre el Da que activa la cruïlla i la cruïlla en si no hi ha risc de retard que et faci perdre el semàfor, així que el risc de passar
la cruïlla és directament les probabilitats de retard que surten del quadre de rendiment de cada cruïlla. El mateix fet de “refresc” de la posició
del tramvia i d’eliminar l’efecte de les cruïlles intermèdies entre el detector i la cruïlla fa que la possibilitat de perdre un cicle no existeixi.

6.4. Pas 4: Simulació de temps d’espera en semàfor per trams

Per a cada model d’algoritme s’ha obtingut un vector de quatre components per a cada via i cruïlla. A la Taula 6-3 es pot veure el vector de
probabilitats obtingut per a la cruïlla SJD13 en sentit via 1 per el model PrefTram i per a la nova prioritat.

Notar que ara ja no parlem de matrius de probabilitat ja que dintre d’aquests vectors ja
està contemplat el risc per a cada cruïlla de que una cruïlla intermèdia provoqui retards
o faci perdre un cicle. Es procedirà simulant carreres per les diferents branques i sentits i
a mesura que es vagin travessant cruïlles s’anirà acumulant el retard que pateixi el
tramvia. Al final del recorregut es sumaran tots els retards acumulats en cada una de les
cruïlles travessades i aquest serà el retard final del tramvia en aquesta carrera.

Taula 6-3.Vectors de probabilitats de pas per la cruïlla SJD13 via 1.
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Ɵ COR12 Ɵ COR13 Ɵ COR14 Ɵ COR15 Ɵ COR16 Ɵ COR17 Ɵ SJO01 Ɵ SJO02 Ɵfinal Cicles perduts Retard acumulat
1 0.82227855 1 0.965959 3 0.2019349 1 0.93939951 2 0.28737788 1 0.09549517 1 0.25745511 1 0.75964308 2 0 50
1 0.04596031 1 0.61645353 3 0.55867234 1 0.91185208 2 0.81840966 2 0.33119765 1 0.73016305 2 0.22429051 1 0 70
1 0.75694204 1 0.22645536 1 0.05070595 1 0.06378629 1 0.75481392 2 0.2066753 1 0.61864097 1 0.49893652 1 0 10
1 0.41490709 1 0.76219215 3 0.90361889 2 0.53028545 1 0.67531195 1 0.81920027 2 0.89955282 2 0.3836052 1 0 70
1 0.21199651 1 0.64107176 3 0.68243067 1 0.11678828 1 0.56963956 1 0.16150272 1 0.59231214 1 0.06572658 1 0 40
1 0.2024733 1 0.55732868 2 0.18917311 1 0.83349432 2 0.94643878 2 0.07840213 1 0.90793276 2 0.54738522 1 0 40
1 0.89371433 1 0.69547426 3 0.37705344 1 0.40687713 1 0.40185858 1 0.54170413 1 0.34122465 1 0.36776812 1 0 30
1 0.33090889 1 0.29052586 1 0.5988256 1 0.10097496 1 0.67661981 1 0.72734187 2 0.85187289 2 0.3900215 1 0 30
1 0.86791903 1 0.22215404 1 0.5804382 1 0.39150069 1 0.90817473 2 0.16721853 1 0.60862848 1 0.39587205 1 0 10
1 0.2603148 1 0.70764691 3 0.65284607 1 0.64181012 1 0.62115522 1 0.33341215 1 0.08243158 1 0.83406138 2 0 40
1 0.64259251 1 0.98958905 4 0.88960671 2 0.31800747 1 0.38811008 1 0.36500383 1 0.78804387 2 0.56202834 1 1 120

Per a simular el temps de retard en les diferents branques i sentits s’ha procedit de la següent manera:

 Es disposen les cruïlles corresponents a la branca i en l’ordre del sentit simulat.

 Per a cada cruïlla es genera un nombre aleatori entre 0 i 1

 Segons el nombre aleatori s’adjudica un estat final al sortir de la cruïlla i es suma un nombre de segons al retard acumulat del
tramvia segons aquest estat de sortida:

o Ɵ1: + 0 s

o Ɵ2: + 10 s

o Ɵ3: + 30 s

o Ɵ4: + 100 s

Per a cada branca i sentit s’han realitzat 100000 simulacions i posteriorment s’han extret totes les dades que s’analitzaran el capítol 7.Anàlisi de
resultats operatius. A la Taula 6-4 es mostren algunes simulacions fetes per a la branca T1-T2 per via 1. L’estat a la dreta de la cruïlla denota
l’estat de retard que té el tramvia al sortir de la cruïlla en qüestió. Aquest retard es suma a la columna retard acumulat i es simula la següent
cruïlla.

Al capítol 7. ANÀLISI DE RESULTATS OPERATIUS es presenten i s’analitzen els resultats d’aquesta mesura.

Taula 6-4. Exemple de simulacions per al sentit via 1 de la branca T1-T2.
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 Temps d’espera per via, branca i tipus d’algoritme prioritat

 Distribució i localització dels retards acumulats

1. Anàlisi per branca, via i tipus de prioritat

 Definició i utilitat dels punts de control

 Arribades actuals

 Arribades amb la nova prioritat

2. Afecció en els punts de control

 Velocitat comercial

 Regularitat final

 Estalvi en penalitzacions

 Indicadors globals de la xarxa

3. Conseqüències sobre l’explotació de la línia

7. ANÀLISI DE RESULTATS OPERATIUS

En aquest capítol es presenten i s’analitzen els diferents resultats que s’han obtingut. L’ordre que es seguirà a la presentació dels resultats serà
la mateixa que s’ha seguit a l’hora d’avaluar-los i conèixer així les seves conseqüències de cara a un estudi cost-benefici:
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7.1. Anàlisi per branca, via i tipus de prioritat

A continuació s’adjunten les distribucions de retards obtingudes per a les simulacions de la branca T1-T2 i T3. Tot i ser mostrats en una línia
continua es tracta de probabilitats discretes ja que en el model, els retards s’han simulat de 10 s en 10 s. És important destacar que aquests
retards són degut única i exclusivament a temps d’espera en semàfors com a conseqüència de la gestió de la prioritat per part de l’algoritme
actual (PrefTram) i la nova preferència proposada.

7.1.1. Temps d’espera branca T1-T2

Com es pot veure a la Figura 7-1 els dos sistemes de prioritat es comporten de manera molt
diferent. Els retards del sistema Preftram prenen forma de normal amb una mitjana de temps
de retard en semàfor superior a 45 s i una moda de 40 s. D’altra banda, en el cas de la nova
preferència, en un 80% de les simulacions realitzades s’ha obtingut que la semaforització no
provoca retard als semàfors. En un gairebé 20% dels restants casos el retard acumulat es situa
als 10 segons, mentre que la resta d’opcions tenen percentatges molt reduïts ja que el
percentatge de carreres que patirien un retard major de 20 segons o més, no supera el 2%.
Veure Taula 7-1.

Retard (seg) PrefTram Nova preferència
0 2.56% 79.26%

10 8.72% 18.94%
20 12.95% 1.52%
30 14.59% 0.24%
40 16.66% 0.04%
50 14.87% < 0.01%
60 10.44% 0.00%
70 7.37% 0.00%
80 4.57% 0.00%
90 2.44% 0.00%

100 1.42% 0.00%
110 0.98% 0.00%
120 0.73% 0.00%
130 0.52% 0.00%
140 0.45% 0.00%
150 0.31% 0.00%
160 0.19% 0.00%
170 0.11% 0.00%
180 0.06% 0.00%
190 0.03% 0.00%
200 0.01% 0.00%
210 0.01% 0.00%
220 0.01% 0.00%
230 < 0.01% 0.00%
240 < 0.01% 0.00%

Percentatge de retards obtinguts en la simulació

Figura 7-1. Comparativa dels retards per ambdues vies a la branca T1-T2. Taula 7-1. Resultats de les simulacions a la branca T1-
T2.
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Observant la Figura 7-2 comprovem que el comportament de PrefTram per via 2 és sensiblement més dolent que per via 1. Això es degut a la
distribució dels reguladors en la infraestructura. Els temps d’aproximació de les cruïlles per via 2 fan que aquesta en surti perjudicada respecte
a la primera. Com es veurà més endavant, això es degut bàsicament a la corba de Quatre Camins. D’altre banda, a la Figura 7-3 es veu el
comportament a la mateixa branca amb la nova preferència.

Com es veu a la Taula 7-2 el comportament de PrefTram és força més asimètric
que el de la nova preferència. Això es degut a la posició dels detectors, que ve
condicionada per cruïlles anteriors. Per el que fa a la Nova preferència la petita
asimetria respecte a la mitjana es deguda a les diferències entre finestres
mínimes del tramvia en els diferents sentits, ja que si, per exemple, la cruïlla
està situada en una corba, el tramvia que la recorri per l’exterior té assignada
una finestra lleugerament major.

Figura 7-2. Retards en semàfor per a la branca T1-T2 amb la prioritat actual.Figura 7-3. Retards en semàfor per a la branca T1-T2 amb la nova prioritat.

Taula 7-2. Valors estadístics en la simulació de la branca T1-T2.
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A les següents Figura 7-5 i Figura 7-4 es mostra la comparativa per vies del comportament dels dos algoritmes.

7.1.2. Distribució i localització dels retards a la branca T1-T2

Amb l’objectiu de localitzar la problemàtica existent a la branca T1-T2 s’ha estudiat els retards provocats per cada cruïlla així com la acumulació
de retard al llarg del tram estudiat. S’ha analitzat també el comportament de les mateixes variables per als mateixos trams amb la nova
prioritat per comprovar-ne així la bondat del seu funcionament en els punts més crítics i fins a quin punt hi aportarà solució. Com es pot
observar a la Figura 7-6 la cruïlla on es produeixen més retards actualment per via 1 és a la COR13, (Quatre Camins). Això es degut a diversos
factors:

 És la cruïlla amb major nombre de fases (4 fases).

 El Ta per via 1 és de 20 segons, molt curt. Això es degut a que el detector anterior és troba a una distància excessiva i requeriria
un temps d’aproximació de més de un minut incloent una parada d’alta demanda com la de Cornellà. Això comporta una incertesa que
provocaria la pèrdua de molts semàfors.

 La cruïlla requereix una gran finestra mínima, 32 segons.

 La fase compatible del tramvia és escassa i els temps mínims de les fases no compatibles generosos.

Figura 7-4. Comparativa dels dos algoritmes per via 2. Figura 7-5. Comparativa dels dos algoritmes per via 1.
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És aquesta mateixa cruïlla on hi ha el menor percentatge de demandes amb retard 0 s (30%) . La cruïlla de COR10 és també problemàtica a
l’hora d’atorgar prioritat (només el 25% dels tramvies en surten sense retard) però al ser la primera cruïlla de la zona amb prioritat dinàmica no
s’acumulen grans retards.

A la figura Figura 7-7 es mostra el mateix gràfic però amb la gestió feta per el nou sistema de prioritat. S’observa ja en els eixos de coordenades
que són sistemes radicalment diferents i que per el que fa als retards, ens situaríem en un ordre de magnitud diferent. Mentre que a PrefTram
els percentatges de retard 0 s en el pitjor dels casos està en un 30%, ells percentatges de retard 0s en la nova preferència estan sempre per
sobre del 90% en unes cruïlles amb els mateixos temps de fase. Per el que fa al retard acumulat, també hi ha un salt de magnitud ja que mentre
que amb PrefTram s’acumulen retards de uns 42 s de mitjana, amb la nova preferència al mateix tram, s’acumulen retards mitjos de poc més
de 2 segons, imperceptibles a l’usuari.

Figura 7-6. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la preferència actual.
Branca T1-T2, via 1.

Figura 7-7. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la nova preferència.
Branca T1-T2, via 1.
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A les següents Figura 7-8i Figura 7-9 es mostren les mateixes estadístiques explicades anteriorment però pel cas de via 2. Destacar que per via
2, amb la prioritat PrefTram, la zona més castigada segueix sent la de la corba de Quatre Camins (de COR 13 a COR10). A diferència de via 1,
aquí les pèrdues no es concentren tant a COR13, sinó que es veuen més repartides entre COR13, COR12 i COR10. Això es degut a que tot i que
la cruïlla COR13 segueix sent la més restrictiva en quant a paràmetres semafòrics, al ser la primera de totes les conflictives, els tramvies arriben
amb marge per no sortir-ne tan perjudicats.

Tot i això les pèrdues acumulades en aquesta corba, tot i estar més repartides, són pitjors que per via 1. Això es degut a què:

 El mateix detector que activa COR13, activa també COR12 i COR11 i per tant, si s’acumula un retard a COR13 (passa en un 50%
de les demandes), aquest retard afecta a les demandes fetes a COR12 i COR11, fent que pugui perdre algun d’aquests semàfors activat
abans d’entrar a COR13.

 De la mateixa manera que per via 1, el Ta per aquest sentit és escàs (35 segons) això provoca que motes vegades, fins i tot amb
una única demanda, el tramvia hagi d’esperar perquè se li concedeixi prioritat. El motiu d’un Ta tan curt és el fet de que detector anterior
està massa allunyat i tindria molta incertesa.

Figura 7-9. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la nova preferència.
Branca T1-T2, via 2.

Figura 7-8. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la preferència actual.
Branca T1-T2, via 2.
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7.1.3. Temps d’espera branca T3

De la mateixa manera que s’ha fet amb la branca T1-T2 es mostren ara els resultats de les simulacions efectuades en aquest tram. A la Figura
7-10 es veuen representats els percentatges de cada retard obtingut en les simulacions. A la Taula 7-3 es mostren els valors numèrics del gràfic.
Com a tret general, es destaca que tot i la prioritat actual ser la mateixa que a la branca T1-T2, i tot i haver-hi més cruïlles, els temps d’espera
en semàfors són sensiblement inferiors als de la branca T1-T2. Això es degut bàsicament a:

 Una menor freqüència de creuaments, que es el punt on més falla PrefTram.

 Cruïlles amb menys fases i més temps de fase per al tramvia.

Per el cas de PrefTram, la mitjana del retard en semàfor es situa en gairebé 19 segons, mentre que amb la nova preferència el retard mig és pot
considerar gairebé 0 s ja que només un 0.32% de les demandes pateixen un retard de 10s, la resta no pateix cap tipus de retard degut a la
demanda de prioritat. Per el que fa a la moda, en la prioritat actual el valor més
freqüent és un retard acumulat de 10 segons, mentre que per la nova preferència
la moda es un retard de 0 segons. Retard (seg) PrefTram Nova preferència

0 16.12% 99.66%
10 30.40% 0.34%
20 25.57% 0.00%
30 14.98% 0.00%
40 7.56% 0.00%
50 3.27% 0.00%
60 1.14% 0.00%
70 0.40% 0.00%
80 0.15% 0.00%
90 0.03% 0.00%

100 0.09% 0.00%
110 0.13% 0.00%
120 0.09% 0.00%
130 0.04% 0.00%
140 0.02% 0.00%
150 < 0.01% 0.00%

Percentatge de retards obtinguts en la simulació
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Figura 7-10. Comparativa dels retards per ambdues vies a la branca T3. Taula 7-3. Resultats de les simulacions per la branca T3
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Separant les simulacions per vies, a la Figura 7-12 veiem, que el comportament de la nova preferència segueix sent simètric per les dues vies.
Per el que fa a la prioritat PrefTram, a la Figura 7-11 es pot observar com la via 1 acumula una mica més de retard que la via 2.

Com es pot veure a la Taula 7-4 la mitjana de retards acumulats amb la nova
preferència són insignificants. Això es degut a que s’ha obtingut un retard
acumulat màxim de 10 s i en un percentatge ínfim de les simulacions. Per el que
fa a l’actual prioritat, els retards acumulats ja són més significatius i són, per
tant, mereixedors de l’actuació de millora.
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Figura 7-12. Retards en semàfor per a la branca T3 amb la nova
prioritat.

Figura 7-11. Retards en semàfor per a la branca T3 amb la prioritat actual.

Taula 7-4. Valors estadístics de les simulacions de la branca T3.
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A les Figura 7-13 i Figura 7-14 es mostren les comparatives entre els dos sistemes de prioritat a la branca T3 per vies.

7.1.4. Distribució i localització dels retards a la branca T3

De la mateixa manera que s’ha fet amb la branca T1-T2, es mostra a continuació la localització espaial dels retards per així identificar, si
existeixen els punts crítics de la prioritat actual, i comprovar si la nova prioritat hi aporta una solució. Com es veu a les Figura 7-17, Figura 7-16,
Figura 7-18 i Figura 7-15 les pèrdues en aquesta branca no es concentren tan en una cruïlla, sinó que es van produint de manera més o menys
uniforme al llarg de tot el recorregut i per ambdues vies. Al no ser aquest tram tan exigent en quant a freqüències i temps de fase la nova
prioritat faria que el fet d’aturar-se en un semàfor fos un succés aïllat en la branca T3.
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Figura 7-14 Comparativa del percentatge de retards per via 2. Figura 7-13 Comparativa del percentatge de retards per via 1.
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Figura 7-17. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la nova
preferència. Branca T3, via 1.

Figura 7-16. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la preferència actual.
Branca T3, via 1.

Figura 7-15. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la nova
preferència. Branca T3, via 2.

Figura 7-18. Anàlisi per cruïlles dels retards per semaforització amb la preferència actual.
Branca T3, via 2.
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7.2. Afecció en els punts de control

7.2.1. Definició i utilitat dels punts de control

Al llarg de les tres línies de la xarxa Trambaix, i per cada sentit d’aquestes i ha definits tres punts de control. Aquests punts de pas a les vies,
situats a parades, són els utilitzats per ATM a l’hora de calcular la regularitat del sistema i calcular així les penalitzacions a l’operador en aquest
concepte. De la mateixa manera, en aquest estudi utilitzarem els mateixos punts de control per avaluar les millores introduïdes i saber així la
seva afecció als diferents actors de la mobilitat. A la Figura 7-19 es mostren els punts de control per a cada línia i sentit, en vermell per via 1
(anada) i en blau per via 2 (tornada):

Figura 7-19. Posició en la xarxa dels punts de control de la regularitat.
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Mitjana Desv.est Mitjana Desv.est Mitjana Desv.est
Anada -76.90 70.82 -14.05 75.65 -17.89 81.38

Tornada -38.88 59.62 -17.86 68.68 12.34 77.32
Anada -78.50 69.55 -17.73 79.24 18.08 74.13

Tornada 9.40 58.19 13.67 74.46 31.54 86.36
Anada -76.54 71.61 -13.23 77.11 24.26 77.45

Tornada -12.91 53.65 18.06 61.70 35.13 80.30

Retard en els punts de control

T1

T2

T3

1er punt 2on punt 3er punt
SentitLínia

Línia Sentit 1er punt 2on punt 3er punt
Anada RIGL MNTS BVIA

Tornada MNTS RIGL FRMC

Anada RIGL CNLL BDOR
Tornada CNLL RIGL FRMC
Anada RIGL MNTS CCML

Tornada MNTS RIGL FRMC

Punts de control afectats

T1

T2

T3

Les millores dutes a terme en la prioritat dinàmica es veuran reflectides
directament en temps de viatge i regularitat en els 9 punts de sentit tornada i en
3 dels 9 de anada. Això fa un total de 12 de 18 punts de control afectats. A la
Taula 7-5 es mostren, en blau, els punts de control afectats per les millores.

7.2.2. Arribades actuals

A continuació s’analitzen les arribades actuals en els punts de control respecte al seu temps previst d’arribada. Es classifiquen els retards en
intervals de 10 s. Les dates d’arribades són d’un any d’explotació complert amb el mateix horari comercial. En concret, de l’1 del 21 de febrer
del 2011 al 20 de febrer de 2012. S’han utilitzat aquestes dades perquè el 21 de febrer de 2012 es varen canviar els horaris comercials i per tant
s’han volgut utilitzar unes dades uniformes i el més actuals possibles. Un cop extretes totes les arribades als punts de control aquestes s’han
aproximat per normals per a treballar-hi més fàcilment.

De la Figura 7-20 a la Figura 7-25 es marca en vertical el temps de pas teòric per a cada punt de control. Es mostra també la distribució dels
temps d’arribada en l’any estudiat. Les arribades
es classifiquen de 10 s en 10 s per tal d’utilitzar
els mateixos intervals de temps que la simulació
dels temps d’espera en cruïlla i per a disminuir el
cost computacional. Es mostra també l’ajust a
normal fet. A la Taula 7-6 hi ha les mitjanes i
desviacions estàndard utilitzades per els ajustos
a normal. L’ajust es realitza a partir del retard o
l’abans respecte al temps teòric d’arribada, no
amb el la distribució del temps d’arribada.

Taula 7-5. Punts de control afectats per les millores.

Taula 7-6. Mitjana i desviació estàndard dels retards en els punts de control
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Figura 7-22. Distribució d'arribades i ajust als punts de control: Can Rigal, Montesa i Bon Viatge.

Figura 7-21. Distribució d'arribades i ajust als punts de control: Can Rigal, Cornellà i Llevant les planes.

Figura 7-20. Distribució d'arribades i ajust als punts de control: Can Rigal, Montesa, Consell comarcal.
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Figura 7-25. Distribució d'arribades i ajust als punts de control: Montesa, Can Rigal i Francesc Macià.

Figura 7-24. Distribució d'arribades i ajust als punts de control: Cornellà, Can Rigal i Francesc Macià.

Figura 7-23. Distribució d'arribades i ajust ajust als punts de control: Montesa, Can Rigal i Francesc Macià



Capítol 7: Anàlisi de resultats operatius

67
6
7
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Alpha Beta Alpha Beta
Anada 2.71098 15.71447 0.23347 9.90977

Tornada 2.68677 17.69670 0.22805 9.92093
Anada 1.67371 11.82061 0.00358 9.96430

Tornada 1.33642 13.41008 0.00324 9.96770

T1-T2

T3

Paràmetres dels ajustos a distribucions gamma

Branca Sentit
PrefTram Nova preferència
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7.2.3. Arribades amb la prioritat actual

Un cop fet l’ajust de les arribades en els punts de control s’ha passat a aproximar amb distribucions gamma els retards acumulats a les zones
on es pretén fer el canvi a la nova prioritat tant per l’actual prioritat com per a la nova. Així, per a cada interval de 10 s de temps d’arribada, es
calcula la seva probabilitat acumulada de la distribució normal. Amb aquesta probabilitat acumulada es calcula la pèrdua de temps de PrefTram
i de la nova prioritat als seus ajustos per distribució gamma. Un cop obtinguts, es resta al retard de l’interval en qüestió el temps perdut per
PrefTram i es suma el temps perdut a conseqüència de la nova preferència. Així s’obté la nova distribució d’arribades als punts de control.

A la Taula 7-7 es mostren els paràmetres alpha i beta utilitzats
per a l’ajust dels temps de retard obtingut per a cada tipus de
prioritat, branca i sentit. De la Figura 7-26a la Figura 7-29 es
mostren gràficament els ajustos realitzats en els temps retard
obtinguts a les branques T1-T2 per els dos sistemes de prioritat
en les simulacions.

Taula 7-7. Paràmetres del l'ajust estadístic

Figura 7-27. Temps de retard a la branca T1-T2 per via 2 amb PrefTram.Figura 7-26. Temps de retard a la branca T1-T2 per via 1 amb PrefTram.
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De la Figura 7-30 a la Figura 7-33 es mostren els mateixos gràfics per a la branca T3. Cal destacar que tot i que el gràfic per a la nova preferència
creui l’eix horitzontal això és només degut a que s’ha graficat de manera puntual per intervals de 10 s i el programa utilitzat traça un corba
entre els punts de coordenades marcats.

Figura 7-29. Temps de retard a la branca T1-T2 per via 1 amb la nova prioritat. Figura 7-28. Temps de retard a la branca T1-T2 per via 2 amb la nova prioritat.
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Figura 7-31. Temps de retard a la branca T3 per via 1 amb PrefTram. Figura 7-30. Temps de retard a la branca T3 per via 2 amb PrefTram.

Figura 7-33. Temps de retard a la branca T3 per via 1 amb la nova prioritat. Figura 7-32. Temps de retard a la branca T3 per via 2 amb la nova prioritat.
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A les següents figures es mostra, en els punts de control, les arribades amb la prioritat actual i com quedarien amb el nou sistema de prioritat.
Com es pot veure a la Figura 7-34 només un dels 3 punts de control del sentit anada de la línia T1 es veu afectat per les millores, en concret, el
final de la línia. Per el que fa al sentit tornada, els tres punts de control es veuen afectats per les millores ja que estan situats al tronc comú,
després de la branca T1-T2. A la Figura 7-35 es veu com s’ha passat de tenir la major part de les arribades a FRMC en retard a tenir-les abans de
l’hora prevista d’arribada.

Figura 7-34. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T1, sentit anada.

Figura 7-35. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T1, sentit tornada.
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Per el que fa a la línia T2, en el sentit anada només es veu un punt de control afectat per les millores, mentre que per el sentit tornada els tres
punts de control s’hi veuen afectats. A les Figura 7-36 i Figura 7-37 es veu com en els 4 punts de control afectats es passa de tenir la major part
de les arribades en retard a tenir, en aquests 4 punts de control, la major part de les arribades abans del temps teòric d’arribada.

Figura 7-36. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T2, sentit anada.

Figura 7-37. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T2, sentit tornada.
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A la línia T3, representada a les Figura 7-38 i Figura 7-39, l’estalvi de temps es menors, però al ser la línia menys exigent des del punt de vista
semafòric, els resultats obtinguts també són notables.

Figura 7-38. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T3, sentit anada

Figura 7-39. Distribució d'arribades als punts de control de la línia T3, sentit tornada.
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Anada 00:31:42 00:31:00 00:00:42
Tornada 00:32:12 00:31:25 00:00:47
Anada 00:37:18 00:36:36 00:00:42

Tornada 00:37:32 00:36:45 00:00:47
Anada 00:32:24 00:32:04 00:00:21

Tornada 00:32:35 00:32:16 00:00:19

Línia Sentit

T1

T2

T3

Diferència en els temps de pas per Terminals

PrefTram PrefNou Diferència

Teòrica Real
T1 9.647 18.09 17.66 18.07 2.30%
T2 11.372 18.44 17.78 18.13 1.96%
T3 10.037 18.82 18.07 18.25 1.00%

18.45 17.84 18.15 1.74%

PrefNou

Trambaix

Millora

Velocitat comercial

Línia Longitud
PrefTram

7.3. Conseqüències sobre l’explotació

En aquest apartat es detallaran els efectes sobre els indicadors clau les millores semafòriques

7.3.1. Velocitat comercial

A la següent Taula 7-8 es mostren els temps de pas per les terminals de
cada línia i sentit. A la columna diferència es pot veure els segons que
s’estalvien de mitja per línia i sentit amb la implementació de la nova
prioritat. S’ha de destacar que es tracta del moment de pas respecte a la
sortida teòrica. Un fet comú es que el conductor surti de la terminal entre
15 i 30 s abans per evitar perdre semàfors i per no acumular retard al final
de la línia. Aquest fet es tindrà en compte a l’hora de calcular velocitats
comercials però per avaluar la diferència absoluta de trajecte entre un i
altre sistema de prioritat podem utilitzar les dades respecte l’instant teòric

de sortida.

Prenent aquest estalvi mig en segons per sentit i línia s’han recalculat a la Taula 7-9 les noves velocitats comercials amb el nou sistema de
prioritat respecte a PrefTram. Les velocitats comercials reals a la Taula 7-9 són les extretes del SAE i, per tant ja si que tenen en compte els
avanços en la sortida.

Taula 7-8. Estalvi de temps a les terminals per línia i sentit

Taula 7-9. Velocitats comercials a la xarxa Trambaix



Capítol 7: Anàlisi de resultats operatius

74
7
4

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

Real Teòric Real Teòric Real Teòric
Anada 00:14:43 00:16:00 00:14:43 00:22:46 00:23:00 00:22:46 00:31:42 00:32:00 00:31:00

Tornada 00:10:21 00:11:00 00:09:34 00:17:42 00:18:00 00:16:55 00:32:12 00:32:00 00:31:25
Anada 00:14:41 00:16:00 00:14:41 00:27:42 00:28:00 00:27:42 00:37:18 00:37:00 00:36:36

Tornada 00:11:09 00:11:00 00:10:22 00:24:14 00:24:00 00:23:27 00:37:32 00:37:00 00:36:45
Anada 00:14:43 00:16:00 00:14:43 00:22:47 00:23:00 00:22:47 00:32:24 00:32:00 00:32:04

Tornada 00:09:47 00:10:00 00:09:28 00:17:18 00:17:00 00:16:59 00:32:35 00:32:00 00:32:16

T1

T2

T3

Temps mig de viatge respecte el teòric
1er punt 2on punt 3er punt

Línia Sentit PrefTram
PrefNou

PrefTram
PrefNou

PrefTram
PrefNou

7.3.2. Regularitat

La regularitat es un paràmetre de servei per avaluar el grau de compliment dels horaris. Es defineix de la següent manera:

∆ = ∑
L'avaluació de la regularitat del sistema, ΔT i, es calcularà per la mitjana dels ΔTi verificats a totes les parades considerades.

No estan inclosos en el sumatori els retards inferiors al 5% del temps del recorregut durant el període de l' hora punta i els retards inferiors al
10% a la resta de períodes sempre que el número total de viatges diaris amb retard dintre d'aquests límits, no superi el 10% del total de viatges
al dia.

El temps de retard es medirà com la diferència entre l'hora programada i la real d'arribada a cada parada registrada mitjançant els sistemes de
control i seguiment del trànsit al PCC.

A la Taula 7-10 es mostra el temps de pas mig per els punts de control amb i sense la nova prioritat. En verd hi ha els moments de pas mig que
es situen abans del moment de pas teòric i en vermell després. Per a la prioritat PrefTram hi ha 8 punts de control on el temps de pas mig és
amb retard, mentre que amb la nova prioritat només hi ha 2 punts de control amb retard.

Taula 7-10. Temps mig de pas als punts de control i diferència amb la nova prioritat
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Real Simulada Correcció
Amb externs 1.923% 1.984% 1.923%
Sense externs 0.590% 0.590%

0.970

Regularitats PrefTram*

Factor correcció hores punta

Externs 69.32%
Operador 9.10%
Semàfor 14.25%
Sense assignar 0.36%
Garantia 0.14%
Manteniment 6.83%

Motius de retard PrefTram

PrefTram PrefNou
Total retard mig (seg) 162 20
Retard mig per punt de control (seg) 24.21 1.03
Percentatge espera en semàfors 14.95% 5.14%

65.62%

Reducció de la importància dels retards per semaforització

Reducció

A la Taula 7-11 es mostra la regularitat calculada a partir de l’ajust a corbes i es
comprara amb la real de l’explotació. Amb això es calcula un factor de correció,
que s’utilitzarà també per a la simulació de la nova preferència, per tenir en
compte el fet que per al còmput de la regularitat no penalitzen els retards
inferiors al 5% del temps del recorregut durant el període de l' hora punta i els
retards inferiors al 10% a la resta de períodes sempre que el número total de
viatges diaris amb retard dintre d'aquests límits, no superi el 10% del total de
viatges al dia.

Els retards es classifiquen segons el motiu per el que han estat produïts. El repartiment es fa a partir de l’assignació que el PCC fa del motiu de
retard de cada carrera. En l’any d’explotació analitzat el repartiment per carreres es mostra a la Taula 7-13. Les millores reduiran tots els
retards ja que tot i produir-se els mateixos retards per les causes no afectades per la millora, aquests retards es veuran també absorbits per la
millora i no computaran. Tot i això, el percentatge de retards per semàfor respecte a les altres causes es veurà reduït ja que al ser un millor
sistema els retards per carreres deguts a semaforització baixaran respecte als altres motius. Per això s’ha calculat a la Taula 7-12 la reducció de
la importància del temps perdut en semaforització amb la nova prioritat respecte a la vella.

Aquest percentatge de reducció de la importància de la semaforització en els retards s’ha aplicat també a les penalitzacions per així recalcular
les noves proporcions per el repartiment causal dels retards totals (incloent externs) i calcular així com quedarien les penalitzacions i i la seva
causalitat per veure així exactament l’afectació sobre els diferents actors. Els resultats finals es mostren a les taules Taula 7-14 i Taula 7-15.

Taula 7-11 Coeficient de correcció d'hora punta

Taula 7-13. Causes de retard per % de carreres
afectades.

Taula 7-12. Reducció de la importància de la semaforització respecte al temps de
penalització.
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PrefTram PrefNou PrefTram PrefNou
Externa 69.32% 76.88% 1.333% 0.618% 53.63%
Operador 9.10% 10.09% 0.175% 0.081% 53.63%
Semàfor 14.25% 4.90% 0.274% 0.039% 85.62%
Sense assignar 0.36% 0.40% 0.007% 0.003% 53.63%
Garantia 0.14% 0.16% 0.003% 0.001% 53.63%
Manteniment 6.83% 7.57% 0.131% 0.061% 53.63%
Total 100.00% 100.00% 1.923% 0.804% 58.18%
Manteniment + garantia 30.68% 23.12% 0.134% 0.062% 53.63%
Operador 23.71% 15.39% 0.456% 0.124% 72.86%

Regularitats per factor
Quadre de regularitats i causa

Causa Reducció
Percentatges sobre el total

PrefTram PrefNou Millora
Amb externs 1.923% 0.804% 58.18%
Sense externs 0.590% 0.186% 68.49%

Comparativa Regularitats

Taula 7-14. Comparativa de les imputacions a causes i de les regularitats.

Taula 7-15. Comparativa de les regularitats totals obtingudes
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Si C<5%
B+C>20%--->R=Rb
B+C<20%--->R=0

Si C>5%
B+C>20%--->R=Rb+Rc
B+C<20% ---> R=Rc

NOVA PREFERÈNCIA
1 < R < 2 R > 2 1 < R < 2 R > 2

Via 1 8.33% 2.49% 5.06% 1.19%
Via 2 10.27% 3.14% 0.80% 0.01%
Via 1 10.63% 3.74% 5.75% 1.29%
Via 2 17.79% 7.68% 3.43% 0.23%
Via 1 11.43% 4.52% 10.06% 1.93%
Via 2 15.78% 5.94% 10.20% 1.37%

12.57% 4.70% 6.07% 1.03%
12.20% 4.56% 5.89% 1.00%

6.309% 3.564%SOROLL EVITABLE AMB LA NOVA PRIORITAT

SentitLínia

TOTAL CORREGIT (0.970)

Retards penalitzables
PREFTRAM

T1

T2

T3

TOTAL

7.3.3. Estalvi en les penalitzacions

Tal i com està definit el sistema de penalitzacions a la xarxa Trambaix aquest depèn de la regularitat, que ja s’ha estudiat a l’apartat anterior,
però també dels dies on els retards són imputables. Aquests dies imputables i el tipus de retards que s’imputen venen definits de la següent
manera2 :

Per tant s’ha passat a analitzar l’estalvi en retards entre 1 i 2 minuts i superiors a 2 minuts que produiran les millores al llarg de tota la línia. A la
Taula 7-16 es calculen els retards de cada tipus que s’estalviarien per cada línia i sentit i aleshores, tenint en compte el nombre de carreres per
línia s’extreuen els valors per la línia, que posteriorment es corregeixen amb el factor de correcció explicat anteriorment.

2 C = % de retards majors de 2 min. B = % de retards majors de 1 min. R és el tipus de retard que penalitza (Rb, penalitzen retards de entre 1 i 2 minuts i Rc,
penalitzen retards de més de 2 minuts)

Taula 7-16. Càlcul dels retards penalitzables evitats amb la nova prioritat.
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PrefTram

Nova Preferència

Tipus de dies penalitzats per any

R>1 R>2 R=0
PrefTram 53 88 224
Nova Preferència 3 42 320
Percentual -94.3% -52.3% 42.9%

Tipus de dies penalitzats

Si prenem les dades de quans dies imputaven per el còmput de la regularitat i quin tipus de retard ho feia i els extraiem el soroll estalviat amb
la nova prioritat quedarà la distribució de dies i de tipus de retard
imputable com es mostra a la Figura 7-40. Com es pot veure a la
Taula 7-17 el nombre de dies en els que penalitzen els retards de
més de 1 min (inclou 1<R<2 i R>2) s’ha reduït en gairebé un 95%.
Per el que fa al nombre de dies on penalitzen els retards de més
de 2 minuts, la reducció ha estat superior al 52%. La reducció es
menor que en el cas de R>1 ja que el que ha fet la nova prioritat
es que molts dies on computaven tots els retards, passin a
computar només els majors de dos minuts. Per el que fa als dies
on no imputa cap tipus de retard, i per tant, la regularitat a
efectes de penalitzacions per seria 0 han augmentat en un 42,9%.

Si tenim en compte les millores tant en el nombre de dies penalitzats com en la
regularitat del sistema ja es pot avaluar les conseqüències de la nova
prioritat en les penalitzacions econòmiques finals imposades a l’operador. Aquestes es separen entre les que finalment abona la companyia
subcontractada per el manteniment del material rodant (Veure Taula 7-18) i les que acaba pagant l’operador (Veure Taula 7-19). El valor de les
penalitzacions es veu reflectat en el coeficient CTP, que és el percentatge sobre el pressupost total que es pagarà en concepte de penalització.

Dies penalitzables Regularitat Ponderació per dies penalitzables CTP
PrefTram 141 0.134% 0.134% 0.067%

Nova Preferència 45 0.062% 0.020% 0.010%
Canvi percentual -68.1% -53.6% 85.2%

Millora en les penalitzacions de MANTENIMENT i GARANTIA

Figura 7-40.  Comparativa del nombre de dies penalitzats en un any d'explotació.

Taula 7-17. Diferència percentual del nombre de dies penalitzats.

Taula 7-18. Penalitzacions assumides per companyies externes.
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La millora en la regularitat penalitzada diària serà la reducció en les penalitzacions pagades a ATM per els dos actors esmentats. A la següent
Taula 7-20. Resum dels indicadors globals de la xarxa Trambaix.Taula 7-20 es detalla el canvi en els principals indicadors globals de la xarxa
Trambaix.

Dies penalitzables Regularitat Ponderació per dies penalitzables CTP
PrefTram 141 0.456% 0.456% 0.228%

Nova Preferència 45 0.124% 0.039% 0.020%
Canvi percentual -68.1% -72.9%

Millora en les penalitzacions de l'OPERADOR

-91.3%

No actuació Nova preferència Canvi percentual
17.84 18.15 1.74%

1.923% 0.804% -58.18%
0.590% 0.186% -68.49%
0.228% 0.020% -91.3%
0.067% 0.010% -85.2%

Indicadors globals de la xarxa TramBaix

Velocitat comercial
Regularitat
Regularitat sense efectes externs
Penalitzacions econòmiques diàries a l'operador
Penalitzacions econòmiques diàries a garantia + manteniment

INDICADOR

Taula 7-19. Penalitzacions assumides per l'operador.

Taula 7-20. Resum dels indicadors globals de la xarxa Trambaix.
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8. ANÀLISI COST-BENEFICI

En el present capítol es realitza l’estudi cost-benefici del projecte per analitzar-ne la seva rendibilitat i si aquesta resisteix les possibles
variacions dels paràmetres que hi influeixen. En aquest es realitzaran els següents passos:

 Identificació dels efectes del projecte.

 Estimació i avaluació dels efectes del projecte.

 Anàlisi cost-benefici.

 Anàlisi sensibilitat.

8.1. Identificació dels efectes del projecte

A la següent Taula 8-1 es mostren els efectes contemplats per a l’anàlisi, així com la seva definició i la afectació a les diferents parts.

Taula 8-1. Efectes del projecte, definició, i parts afectades.

Efecte Definició Directe o indirecte? Parts afectades

Inversió per la nova prioritat semafòrica
Inversió inicial en software, hardware i infraestructura per
implementar la nova prioritat semafòrica.

Directe Operadora

Canvis en els costos d'operació
Canvis en els costos d'operar la xarxa
Trambaix.(Penalitzacions i energia).

Directe
Operadora, Mantenedora i

ATM

Beneficis per els usuaris
Variació del cost generalitzat de viatge tenint en compte el
temps de viatge.

Directe Usuaris tramvia

Efectes medioambientals
Canvis en els costos medioambientals com a conseqüència
d'una modificació del consum d'energia

Directe/Indirecte Societat

Efectes sobre el trànsit i vianants
Efectes de la nova prioritat semafòrica sobre els usuaris de
les vies afectades.

Directe/Indirecte No usuaris
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8.2. Estimació i avaluació monetària dels efectes del projecte

Per analitzar els efectes del projecte es tractarà, en la mesura dels possible, de monetitzar tots els seus efectes, i així tenir un anàlisi global
d’aquests i de les seves conseqüències per fer un balanç final objectiu amb tots els factors comparats amb un mateix raser i decidir la
rendibilitat o no de la mesura per als diferents actors implicats. A la Taula 8-2 es mostren els diferents efectes i es descriu, de manera breu la
seva monetarització, ja sigui de manera directa o indirecta.

A continuació es detallarà per cada efecte del projecte la manera com se li ha donat un valor monetari o, en el cas de no fer-ho, també es
detalla el perquè i com s’ha fet l’anàlisi qualitatiu.

Efecte
Evaluació monetaria
basada en preus de

possible?
Estimació i mètode d'avaluació

Inversió per la nova prioritat semafòrica Si
Costos per infraestructura. Hardware, software i
implemantació. (euro)

Canvis en els costos d'operació Si
Estalvi energètic (euro/kwh) i estalvi en penalitzacions
(euro/any).

Beneficis per els usuaris No Estalvi de temps de viatge (VOT)

Efectes medioambientals No
Costos unitaris  mediambientals (emissió/Kwh consumit *
euros/emissions)

Efectes sobre el trànsit i vianants No
Degut a la falta de dades de trànsit, es compararà de
manera qualitativa i sense monetaritzar.

Taula 8-2. Efectes i mètode de valoració econòmica.
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2012 2013 2014 2015 2016 2029

Pagament

Implementació

Procés d'implementació i pagament del projecte

8.2.1. Inversió per la nova prioritat semafòrica

El pressupost d’execució per contracte del projecte és de 181,160.72€, que es repartiran a parts iguals en dos anys de pagament, 2013 i 2014,
quedant un cost anual de 90,580.36€ a abonar entre 2013 i 2014.

Tot i que en l’anàlisi cost-benefici es considera que es comença a abonar l’any 2013, els efectes del projecte no s’inicien fins el 2014, ja que, el
primer any de projecte està programat per al desenvolupament del software (Veure capítol 11. CRONOGRAMA). Tot i així els efectes del
projecte no comencen plenament el 2014, ja que s’ha considerat que la implementació d’un sistema d’aquestes característiques, amb tants
factors i paràmetres a contemplar i ajustar, no assolirà les prestacions sol·licitades des de el primer moment d’implementació així que s’ha
traçat la corba d’implementació que es mostra a la Figura 8-1.

Figura 8-1. Corba d'implementació i abonament del projecte.



Capítol 8: Anàlisi cost-benefici

84

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

8
4

8.2.2. Canvis en els costos d’operació

Els canvis en els costos d’operació afectaran, llògicament, a la companyia operadora del servei. S’han tingut en compte els canvis derivats del
sistema de penalitzacions que imposa ATM i també els canvis en el consum energètic degut a les modificacions del sistema de prioritat.

8.2.2.1.Estalvi en penalitzacions

Per a valorar l’estalvi en les penalitzacions i s’ha pres com a referència el percentatge de penalització (CTP) de 2011, i s’ha comparat amb el que
s’obtindria al estar el projecte implementat. Aquest percentatge s’aplica sobre el pressupost total de la operadora de manera anual. D’aquesta
manera hem extret l’estalvi en penalitzacions any a any. Pel que fa al pressupost anual de l’operador, s’han pres les dades reals de l’any
d’explotació 2012 i se li ha aplicat un augment igual a l’IPC, que s’ha fixat en un 3%.

8.2.2.2.Estalvi energètic

Per a l’estalvi energètic s’han realitzat una sèrie de circulacions de prova en les que s’ha valorat l’augment del consum energètic en un tram
interparada respecta a una circulació sense parada intermèdia, a parar una o dues vegades. Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 8-3.

Aquests valors d’augment de consum s’han relacionat amb els valors de
retard contemplats en les simulacions i s’han ponderat, ja que les
circulacions de prova eren per un tram interparada i aquí es pondera
respecte al consum de 3 trams. S’ha escollit tres trams interparada perquè

són, tant per la branca T1-T2 com per la T3, el nombre de trams interparada
afectats per el projecte. Els resultats es
mostren a la Taula 8-4.

Augment consum 1 parada Augment 2 parades
29.18% 55.71%

Dades experimentals d'augment del consum respecte a no parar
en tram interparada

Retard Increment del consum Situació
0 0.00% Sense parar a cap semàfor

60 9.73% Parant a un semàfor
120 18.57% Parant a dos semàfors
180 28.29% 2 aturades + 1 aturada
240 38.02% 2 aturades + 1 aturada + 1 aturada
280 38.02% 2 aturades + 1 aturada + 1 aturada

Relació increment del consum (experimental) - retard (simulació)

Taula 8-3. Augment del consum degut a parada.

Taula 8-4. Relació de l'augment del consum experimental i el retard simulat.
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D’aquesta manera es relaciona una aturada en un tram interparada amb un retard de 60 segons i amb l’increment del consum de aturar-se una
vegada. De la mateixa manera es relaciona el retard de 120 segons amb l’increment de consum d’aturar-se dues vegades. Els retards
intermitjos s’interpolen de manera lineal com mostra a la Figura 8-2. Per a donar un valor a l’increment de consum de retards superiors s’han
utilitzat la suma dels valors de una i dues parades simulant el nombre de aturades que s’indica per a cada tram interparada a la Taula 8-4.

Amb aquesta relació entre retard (extret de les simulacions tant per Preftram com per la nova preferència) s’ha establert l’augment del consum
respecte a no parar en els 3 trams interparada afectats a cada branca, per cada sistema de prioritat. Obtenint així la diferència de consum en
cada branca afectada, que després s’ha exportat a la totalitat de les línies T1-T2 i T3, i per finalitzar, a la xarxa Trambaix al complert.

Amb aquesta corba de increment de
consum – retard i els resultats de les
simulacions s’han extret els valors de
increment de consum que es mostren a
continuació per les dues branques.

Sense parar

1 aturada

2 aturades

2 aturades + 1 aturada

2 aturades + 1aturada +
1 aturada

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0 50 100 150 200 250 300

Increment del consum en 3 trams interparada

Increment del consum

Retard (s)

Figura 8-2. Relació Retard - Increment de consum.
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-5.00%

15.00%

35.00%

55.00%

75.00%

95.00%

115.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

PrefTram

Nova preferència

Perfils d'augment del consum tram afectat T1-T2

Percentatge de
carreres

Augment respecte no
parar-se

Respecte no parar Increment Total
PrefTram 13.45% 113.45%
PrefNou 0.37% 100.37%

-11.53%

Tram afectat de la línia T1-T2 (3 interparades)

Reducció consum

Branca T1-T2

A la Taula 8-5 es mostra, per a cada temps de retard, el percentatge de vegades que s’obté amb cada sistema de prioritat, així com l’increment
de consum que suposa respecte no parar en els trams interparada. Ponderant el percentatge de cada tipus de retard amb els seu increment de
consum, s’han extret els increments de consum respecte no parar en el tram de T1-T2 afectat per la millora (Veure Taula 8-6). A la Figura 8-3 es
mostra els perfils d’augment de consum de cada sistema de prioritat respecte a una situació en la que mai d’atures entre parades.

Retard (seg) PrefTram Nova preferència Increment de consum
0 2.56% 79.26% 0.00%

10 8.72% 18.94% 1.62%
20 12.95% 1.52% 3.24%
30 14.59% 0.24% 4.86%
40 16.66% 0.04% 6.48%
50 14.87% 0.00% 8.10%

60 10.44% 0.00% 29.18%
70 7.37% 0.00% 30.65%
80 4.57% 0.00% 32.12%
90 2.44% 0.00% 33.60%

100 1.42% 0.00% 35.07%
110 0.98% 0.00% 36.55%
120 0.73% 0.00% 55.71%
130 0.52% 0.00% 57.33%
140 0.45% 0.00% 58.95%
150 0.31% 0.00% 60.57%
160 0.19% 0.00% 62.19%
170 0.11% 0.00% 63.81%
180 0.06% 0.00% 84.88%
190 0.03% 0.00% 86.50%
200 0.01% 0.00% 88.12%
210 0.01% 0.00% 89.75%
220 0.01% 0.00% 91.37%
230 0.00% 0.00% 92.99%
240 0.00% 0.00% 114.06%
250 0.00% 0.00% 114.06%
260 0.00% 0.00% 114.06%
270 0.00% 0.00% 114.06%
280 0.00% 0.00% 114.06%

Valoració estalvi energètic 3 trams interparada T1-T2

Taula 8-5. Relació de temps de retard i augment de consum per cada
sistema de prioritat.

Taula 8-6. Disminució del consum al tram afectat per les millores.

Figura 8-3. Diferència dels perfils de consum respecte a no parar amb els
dos sistemes de prioritat.
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Respete no parar Increment Total
PrefTram 3.49% 103.49%
PrefNou 0.01% 100.01%

-3.37%

Tram afectat de la línia T3 (3 interparades)

Reducció consum

-5.00%

15.00%

35.00%

55.00%

75.00%

95.00%

115.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

PrefTram

Nova preferència

Perfils d'augment del consum tram afectat T3

Percentatge de
carreres

Augment respecte no
parar-se

Branca T3

A la Taula 8-7 es mostra, per a cada temps de retard, el percentatge de vegades que s’obté amb cada sistema de prioritat, així com l’increment
de consum que suposa respecte no parar en els trams interparada. Ponderant el percentatge de cada tipus de retard amb els seu increment de
consum, s’han extret els increments de consum respecte no parar en el tram de T3 afectat per la millora (Veure Taula 8-8). A la Figura 8-4 es
mostra els perfils d’augment de consum de cada sistema de prioritat respecte a una situació en la que mai d’atures entre parades.

Retard (seg) PrefTram Nova preferència Increment de consum
0 16.12% 99.66% 0.00%

10 30.40% 0.34% 1.62%
20 25.57% 0.00% 3.24%
30 14.98% 0.00% 4.86%
40 7.56% 0.00% 6.48%
50 3.27% 0.00% 8.10%

60 1.14% 0.00% 29.18%
70 0.40% 0.00% 30.65%
80 0.15% 0.00% 32.12%
90 0.03% 0.00% 33.60%

100 0.09% 0.00% 35.07%
110 0.13% 0.00% 36.55%
120 0.09% 0.00% 55.71%
130 0.04% 0.00% 57.33%
140 0.02% 0.00% 58.95%
150 0.00% 0.00% 60.57%
160 0.00% 0.00% 62.19%
170 0.00% 0.00% 63.81%
180 0.00% 0.00% 84.88%
190 0.00% 0.00% 86.50%
200 0.00% 0.00% 88.12%
210 0.00% 0.00% 89.75%
220 0.00% 0.00% 91.37%
230 0.00% 0.00% 92.99%
240 0.00% 0.00% 114.06%
250 0.00% 0.00% 114.06%
260 0.00% 0.00% 114.06%
270 0.00% 0.00% 114.06%
280 0.00% 0.00% 114.06%

Valoració estalvi energètic 3 trams interparada T3

Taula 8-8. Disminució del consum al tram afectat per les millores.

Figura 8-4. Diferència dels perfils de consum respecte a no parar amb els dos sistemes de
prioritat.

Taula 8-7. Relació de temps de retard i augment de consum per cada
sistema de prioritat.
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Total xarxa Trambaix

Amb les dades d’estalvi per cada tram afectat, i tenint en compte les seves freqüències relatives i el nombre de trams interparada de tota la
línia i dels trams afectats, s’ha extrapolat un estalvi energètic per a tota la línia (Veure Taula 8-9). A l’hora de fer l’anàlisi cost benefici, aquest
estalvi d’energia es deduirà de la previsió de consum d’energia en tracció per passatger i, per tant, del consum final en tracció.

S’ha considerat, que el cost energètic de tracció per passatger (Kwh/viatger) es manté constant i en valor de 2011 (0.501KwH/viatger), per tal
de fer la prognosi de consum elèctric en tracció.

Taula 8-9. Reducció del consum a la xarxa Trambaix com a conseqüència de la implantació del nou sistema de prioritat.

8.2.3. Beneficis per als usuaris

Per avaluar els beneficis als usuaris s’ha analitzat l’estalvi en temps de viatge produït per les millores. Aquests són diferents segons els parells
O-D i es mostren a la Taula 8-10.

Taula 8-10. Estalvi de temps produït per el projecte a cada parell Origen-Destí.

Tram afectat per el
projecte a:

Trams interparada Freqüència relativa Trams x Freq
Percentatge consum respecte la

xarxa
Estalvi en zona afectada per les

modificacions
Estalvi respecte total

T1-T2 3 2/3 2 7.14% -11.53% -0.82%
T3 3 1/3 1 3.57% -3.37% -0.12%

Línia 28 1 28 100.00% -0.94%

Valoració estalvi energètic

Estalvi de temps en segons Valor mig
F. Macià-
Mª Crist.

Pius XII-
Av. Xile

E. Lluch-
Montesa

El Padró-
F. i Fatjó

B. Viatge-
Llev. L. Pl.

Htal. TV3-
St. Feliu

%
F. Macià-Mª Cristina 13.3 0 0 0 23.44 46.88 9.4
Pius XII-Av. Xile 13.3 0 0 0 23.44 46.88 9.4
Ern. Lluch-Montesa 13.3 0 0 0 23.44 46.88 9.4
El Padró-Fonts. i Fatjó 23.0 20.805 20.805 20.805 22.1225 23.44 30.205
B. Viatge-Llev. Les Pl. 29.3 41.61 41.61 41.61 20.805 0 30.205
Htal. TV3-St. Feliu 22.0 10.345 10.345 10.345 33.785 57.225 9.8725

Matriu d'estalvi de temps per parell O-D
ZONA D'ORIGEN

ZO
N

A
 D

E 
D

ES
TI

N
A

C
IÓ
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Any Demanda sense unió
2012 16,121,262
2013 16,153,288
2014 16,235,891
2015 16,381,013
2016 16,567,671
2017 16,739,087
2018 16,895,015

2019 17,035,204

2020 17,167,984
2021 17,274,919
2022 17,380,907
2023 17,456,256
2024 17,530,376
2025 17,640,008
2026 17,659,601
2027 17,732,500
2028 17,805,787
2029 17,861,605

Prognosi de demanda

Percentatge sobre demanda
sense la unió TOTAL 2011

F. Macià-
Mª Crist.

Pius XII-
Av. Xile

E. Lluch-
Montesa

El Padró-
F. i Fatjó

B. Viatge-
Llev. L. Pl.

Htal. TV3-
St. Feliu

% 113.05%
F. Macià-Mª Cristina 27.52% 5.69% 4.61% 6.36% 2.65% 0.95% 7.26%
Pius XII-Av. Xile 12.10% 3.47% 0.87% 3.01% 1.91% 0.28% 2.57%
Ern. Lluch-Montesa 26.23% 4.88% 2.66% 4.88% 4.44% 0.81% 8.57%
El Padró-Fonts. i Fatjó 21.14% 3.44% 1.31% 3.12% 5.91% 5.35% 2.02%
B. Viatge-Llev. Les Pl. 9.96% 1.27% 0.40% 0.97% 4.66% 2.48% 0.18%
Htal. TV3-St. Feliu 16.09% 5.16% 1.57% 3.16% 0.54% 0.02% 5.63%

Matriu O-D amb la unió dels tramvies per la diagonal

ZO
N

A
 D

E 
D

ES
TI

N
A

C
IÓ ZONA D'ORIGEN

Per a calcular l’estalvi de temps en hores s’han multiplicat els temps de viatge per els passatgers que recorren anualment cada parell O-D. Per
això s’ha utilitzat la matriu O-D de la xarxa Trambaix que es mostra a la Taula 8-11 i les previsions de demanda total de viatgers sense unió (les
previsions de demanda han estat fetes per una consultoria externa) reflexades a la Taula 8-12. En aquest aspecte s’ha de tenir en compte el fet
de si es produeix o no la unio de Trambaix i Trambesòs i quan es produeix.

Taula 8-11. Repartiment de viatgers respecte el total a Trambaix per a cada parell O-D sense unió.

Al produir-se la unió la demanda es veurà molt afectada, però els trams afectats per el projecte, que són els
extrem de fora de Barcelona, en seran els que menys. A la Taula 8-12 es mostra, la matriu O-D, per els
usuaris afectats per el projecte que quedaria en cas de la unió de les xarxes respecte al total de viatgers
sense unió.

Percentatge sobre el 100% de
demanda TOTAL 2011

F. Macià-
Mª Crist.

Pius XII-
Av. Xile

E. Lluch-
Montesa

El Padró-
F. i Fatjó

B. Viatge-
Llev. L. Pl.

Htal. TV3-
St. Feliu

% 100.00%
F. Macià-Mª Cristina 23.90% 5.69% 4.61% 6.36% 2.65% 0.95% 3.63%
Pius XII-Av. Xile 11.40% 3.47% 0.87% 3.01% 1.91% 0.28% 1.28%
Ern. Lluch-Montesa 21.50% 4.88% 2.66% 4.88% 4.44% 0.81% 4.28%
El Padró-Fonts. i Fatjó 20.10% 3.44% 1.31% 3.12% 5.91% 5.35% 1.01%
B. Viatge-Llev. Les Pl. 9.90% 1.27% 0.40% 0.97% 4.66% 2.48% 0.09%
Htal. TV3-St. Feliu 13.10% 5.16% 1.57% 3.16% 0.54% 0.02% 2.82%ZO

N
A

 D
E 

D
ES

TI
N

A
C

IÓ

ZONA D'ORIGEN
Matriu O-D sense la unió dels tramvies per la diagonal

Taula 8-12. Prognosi de demanda.

Taula 8-13. Repartiment de viatgers respecte el total a Trambaix per a cada parell O-D amb unió.
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g / kwh Cost/t a 2010 Cost/t a 2030
CO2 233 25 € 55 €
SO2 5.67 4,300 € 9,460 €
Nox 1.83 2,600 € 5,720 €
Partícules 0.11 67,500 € 148,500 €

Dades d'efectes mediambientals

8.2.4. Efectes mediambientals

Els efectes mediambientals del projecte s’han monetaritzat prenent les dades de l’estalvi energètic i, amb la relació de emissions per KwH
produït (Font: Endesa).

A l’estalvi en emissions de SO2, NOx i partícules se li ha donat un valor econòmic a partir de l’informe Valoraciones económicas de
externalidades asociadas a proyectos de transporte (Brey, 2009), situat a l’ANNEX 12, on dona els valors d’aquestes en funció dels preus
associats als tractaments de les malalties que produeixen. En el mateix informe, també es valora la evolució dels preus de mercat de la tona
emesa de CO2 en funció de les seves conseqüències sobre el canvi climàtic. L’evolució dels preus de les emissions de SO2, NOx i partícules s’ha
suposat igual que la facilitada per a les emissions de CO2. A la Taula 8-14 es mostren totes les dades esmentades.

A partir d’aquesta Taula 8-14, en el posterior anàlisi cost-benefici s’han interpolat de manera lineal els preus de les emissions per KwH, mentre
que s’ha mantingut constant el ratio emissió/KwH.

8.2.5. Efectes sobre el trànsit i vianants.

En el cas dels usuaris de la via pública (a part del tramvia), la falta d’estudis detallats de intensitat de trànsit a la zona fa molt difícil una
valoració econòmica adient dels efectes que pot tindre sobre el trànsit rodat i els vianants. Tot i així s’ha fet un anàlisi qualitatiu per avaluar si
la implementació del projecte “milloraria” o “empitjoraria” la seva situació basant-se en els temps d’espera en cada cruïlla.

Per això s’ha avaluat el temps mig de fase compatible per al tramvia, amb això, podem veure si el nou sistema de prioritat a part de millorar la
gestió i els temps d’espera dels tramvies, fa el mateix o més be al contrari amb el trànsit rodat i vianants.

Taula 8-14. Emissions i valoració econòmica per KwH produït.
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T1T2 T3 T1T2 T3

Zona inferior 18.29% 7.17% 44.53% 41.34% 12.73% 42.94% 30.21%
Zona normal 66.13% 82.36% 48.38% 58.14% 74.24% 53.26% -20.98%
Zona superior 15.58% 10.47% 7.09% 0.52% 13.03% 3.81% -9.22%

Zona inferior 4.53% 2.05% 33.47% 11.54% 3.29% 22.51% 19.22%
Zona normal 88.71% 97.58% 65.42% 88.43% 93.15% 76.92% -16.22%
Zona superior 6.76% 0.37% 1.11% 0.03% 3.56% 0.57% -2.99%

DURACIÓ DE LA FASE COMPATIBLE AMB EL TRAMVIA
Preftram Nova preferència

1r cicle

2on cicle

Promig PrefTram Promig nova preferència Variació

Amb els resultats de les simulacions també s’emmagatzemaven els temps de durada de cada fase i aquests es classificaven segons si la seva
durada estava en el terç inferior, mig o major entre la seva durada mínima i la seva durada màxima. Per exemple:

 Un sistema que gestiones la cruïlla sense gaire modificació faria que, en un alt percentatge dels cicles, les fases sempre es
trobessin majoritàriament al terç mig (que hem anomenat zona normal).

 Un sistema que abuses en excés de les extensions de fase per donar pas al tramvia faria que la duració de la fase compatible
estigués en la majoria dels cicles al terç superior (zona superior).

 El sistema adient serà el que, amb una bona prioritat per al tramvia, redueixi al mínim la seva fase compatible (majoritàriament
es trobes a la zona inferior) ja que, així, els altres usuaris de la via tindrien menys temps d’espera i més temps per circular la cruïlla.

Com es pot veure a la Taula 8-15 el percentatge de fases compatibles amb la seva durada en el terç inferior ha augmentat en un 30% en el cas
de primers cicles i en un 19% en el cas de segons cicles. Mentre que el nombre de fases compatibles que allarguen la seva durada per esperar al
tramvia s’ha reduït en un 9% en el cas de primers cicles i en un 3% en el cas dels segons. Això implica que tot i fer una millor gestió per al
tramvia, la nova prioritat consumeix menys fase compatible i, per tant, millora la circulació dels altres usuaris de la xarxa viària.

Taula 8-15. Comparativa de la duració de la fase compatible per als dos sistemes de preferència.
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8.2.6. Altres efectes a contemplar

Tot i no estar inclosos en l’anàlisi cost-benefici hi ha determinats factors no quantificats o no quantificables i, difícils també de valorar
qualitativament que s’han de tenir en compte al fer una avaluació real i pràctica dels possibles efectes no contemplats:

 Confort per al passatger: El fet de no tenir llargues aturades no previstes degut a pèrdues de semàfor evita un temps d’espera, a
vegades incomprensible des del punt de vista de l’usuari no familiaritzat amb el tema.

 Confort per al conductor: El nou sistema ofereix moltes més garanties a l’hora de no pèrdre semàfors ja que fa un “refresc” de la
posició real del tramvia. Això fa que el conductor no estigui constantment sotmès a l’estrès de controlar l’estat de la prioritat i maniobrar
en conseqüència per evitar pèrdues de semàfor. Això porta al següent punt.

 Accidentalitat: Una conducció més relaxada i tranquil·la afavoreix una disminució en l’accidentalitat ja que el conductor no es
veu forçat a maniobres brusques per complir el temps de trajecte, que ja no es veu en perill per culpa de la semaforització.

 Implantació a Trambesòs: En cas de que es considerés oportú, d’implementar-se la nova prioritat també a la xarxa Trambesòs, el
cost de desenvolupament del software es veuria difuminat entre les dos xarxes.
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IPC 3.0% Pressupost inicial 181,160.72 €
Tipus d'interès 5.0% Pagament anual 1/2
Any Base 2012 Inici implementació 2014
Final concessió 2029 Final implementació 2015

Dades econòmiques projecte

8.3. Anàlisi cost-benefici

En el present apartat s’analitza la viabilitat i rendibilitat del projecte proposat. A la Taula 8-16 es mostren els principals indicador econòmics i
d’implemementació del projecte utilitzats.

Tot seguit, es mostra per a cada efecte el flux monetari produït sense tenir en compte la tassa de descompte, que es contemplarà més
endavant. Posteriorment, es contabilitzarà, per a cada actor de la mobilitat, el seu flux monetari depenent de per quins efectes del projecte es
vegi afectat.

S’ha de tenir en compte que l’actor que abonarà el projecte serà l’operadora, i que per aquest abonament s’ha previst un pla de pagament de
dos anys a parts iguals entre el 2013 i el 2014 tal i com s’explica a l’apartat 8.2.1.

S’ha analitzat els fluxos monetaris fins el 2029 ja que és l’any on s’acaba la concessió atorgada a l’empresa operadora. L’any base es considera
el 2012 ja que ha estat l’any de finalització del projecte.

Taula 8-16. Indicadors principals de l'anàlisi cost-benefici del projecte.
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Operador Mantenedor Operador Mantenedor Operador Mantenedor
2012 14,915,705.65 € 34,002.59 € 10,000.98 € 34,002.59 € 10,000.98 € 0 -  € -  €
2013 15,363,176.82 € 35,022.67 € 10,301.01 € 35,022.67 € 10,301.01 € 0 -  € -  €
2014 15,824,072.12 € 36,073.35 € 10,610.04 € 19,599.22 € 6,089.95 € 0.5 16,474.13 € 4,520.09 €
2015 16,298,794.29 € 37,155.55 € 10,928.34 € 3,218.84 € 1,616.96 € 1 33,936.71 € 9,311.38 €
2016 16,787,758.12 € 38,270.21 € 11,256.19 € 3,315.40 € 1,665.47 € 1 34,954.81 € 9,590.72 €
2017 17,291,390.86 € 39,418.32 € 11,593.88 € 3,414.87 € 1,715.43 € 1 36,003.45 € 9,878.44 €
2018 17,810,132.59 € 40,600.87 € 11,941.69 € 3,517.31 € 1,766.90 € 1 37,083.56 € 10,174.80 €
2019 18,344,436.56 € 41,818.89 € 12,299.94 € 3,622.83 € 1,819.90 € 1 38,196.06 € 10,480.04 €
2020 18,894,769.66 € 43,073.46 € 12,668.94 € 3,731.52 € 1,874.50 € 1 39,341.95 € 10,794.44 €
2021 19,461,612.75 € 44,365.67 € 13,049.01 € 3,843.46 € 1,930.74 € 1 40,522.20 € 11,118.27 €
2022 20,045,461.13 € 45,696.64 € 13,440.48 € 3,958.77 € 1,988.66 € 1 41,737.87 € 11,451.82 €
2023 20,646,824.97 € 47,067.53 € 13,843.70 € 4,077.53 € 2,048.32 € 1 42,990.01 € 11,795.38 €
2024 21,266,229.72 € 48,479.56 € 14,259.01 € 4,199.85 € 2,109.77 € 1 44,279.71 € 12,149.24 €
2025 21,904,216.61 € 49,933.95 € 14,686.78 € 4,325.85 € 2,173.06 € 1 45,608.10 € 12,513.72 €
2026 22,561,343.11 € 51,431.97 € 15,127.38 € 4,455.63 € 2,238.25 € 1 46,976.34 € 12,889.13 €
2027 23,238,183.40 € 52,974.92 € 15,581.20 € 4,589.29 € 2,305.40 € 1 48,385.63 € 13,275.80 €
2028 23,935,328.90 € 54,564.17 € 16,048.64 € 4,726.97 € 2,374.56 € 1 49,837.20 € 13,674.08 €
2029 24,653,388.77 € 56,201.10 € 16,530.10 € 4,868.78 € 2,445.80 € 1 51,332.32 € 14,084.30 €

Any
Actuació EstalviGrau

d'implementació

Estalvi en penalitzacions
No actuació

Pressupost concessió

8.3.1. Estalvi en penalitzacions
No actuació Actuació

Regularitat penalitzada Operador 0.456% 0.039%
Regularitat penalitzada Mantenedor 0.134% 0.020%
CTP Operador 0.228% 0.020%
CTP Mantenedor 0.067% 0.010%
Pressupost any base
Augment del pressupost

Dades d'estalvi en penalitzacions

14,915,705.65 €
IPC
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Any dades 2011
Cost tracció 688,646.3 €
Viatgers 16,126,244

Kwh tracció 8,085,962
€ tracció/viatger 0.0427 €

Dades d'estalvi energètic

Kwh/viatger 0.501

Estalvi actuació -0.94%

Kwh Cost tracció Kwh Cost tracció
2012 0.04398 € 16,121,262 8,083,464 709,086.51 € 8,083,464 709,086.51 € 0 -  € 0
2013 0.04530 € 16,153,288 8,099,522 731,810.02 € 8,099,522 731,810.02 € 0 -  € 0
2014 0.04666 € 16,235,891 8,140,941 757,618.84 € 8,179,360 761,194.27 € 0.5 3,575.43 € 38,420
2015 0.04806 € 16,381,013 8,213,707 787,322.42 € 8,291,233 794,753.64 € 1 7,431.23 € 77,526
2016 0.04951 € 16,567,671 8,307,301 820,182.59 € 8,385,710 827,923.98 € 1 7,741.38 € 78,409
2017 0.05099 € 16,739,087 8,393,251 853,528.60 € 8,472,472 861,584.72 € 1 8,056.12 € 79,221

2018 0.05252 € 16,895,015 8,471,436 887,323.77 € 8,551,395 895,698.88 € 1 8,375.10 € 79,959
2019 0.05410 € 17,035,204 8,541,729 921,527.07 € 8,622,351 930,225.01 € 1 8,697.93 € 80,622
2020 0.05572 € 17,167,984 8,608,307 956,571.17 € 8,689,558 965,599.87 € 1 9,028.70 € 81,250
2021 0.05739 € 17,274,919 8,661,926 991,405.29 € 8,743,683 1,000,762.77 € 1 9,357.49 € 81,757

2022 0.05911 € 17,380,907 8,715,071 1,027,412.56 € 8,797,329 1,037,109.91 € 1 9,697.35 € 82,258
2023 0.06088 € 17,456,256 8,752,852 1,062,822.55 € 8,835,466 1,072,854.12 € 1 10,031.57 € 82,615
2024 0.06271 € 17,530,376 8,790,017 1,099,355.40 € 8,872,982 1,109,731.79 € 1 10,376.39 € 82,966
2025 0.06459 € 17,640,008 8,844,988 1,139,417.50 € 8,928,472 1,150,172.02 € 1 10,754.52 € 83,484
2026 0.06653 € 17,659,601 8,854,812 1,174,903.56 € 8,938,389 1,185,993.02 € 1 11,089.45 € 83,577
2027 0.06853 € 17,732,500 8,891,365 1,215,146.18 € 8,975,287 1,226,615.47 € 1 11,469.29 € 83,922
2028 0.07058 € 17,805,787 8,928,112 1,256,773.33 € 9,012,381 1,268,635.52 € 1 11,862.19 € 84,269
2029 0.07270 € 17,861,605 8,956,100 1,298,534.49 € 9,040,633 1,310,790.85 € 1 12,256.36 € 84,533

Grau
d'implementació

Viatgers
No Actuació Actuació

Estalvi operadorCost/viatger

Estalvi energètic

Estalvi KwhAny

8.3.2. Estalvi en consum energètic
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Any unió VOT % VOT Augment VOT
2017 5.00 € 75% IPC

Dades dels efectes sobre usuaris

Hores VOT Total
2012 NO 16,121,262 0 0 3.75 € -  €
2013 NO 16,153,288 0 0 3.86 € -  €
2014 NO 16,235,891 0.5 27,113 3.98 € 107,867.11 €
2015 NO 16,381,013 1 54,711 4.10 € 224,192.41 €
2016 NO 16,567,671 1 55,335 4.22 € 233,549.44 €
2017 SI 18,923,169 1 62,765 4.35 € 272,857.61 €
2018 SI 19,099,442 1 63,350 4.48 € 283,661.31 €
2019 SI 19,257,923 1 63,875 4.61 € 294,595.49 €
2020 SI 19,408,028 1 64,373 4.75 € 305,798.45 €
2021 SI 19,528,915 1 64,774 4.89 € 316,934.28 €
2022 SI 19,648,732 1 65,172 5.04 € 328,445.16 €
2023 SI 19,733,913 1 65,454 5.19 € 339,765.09 €
2024 SI 19,817,704 1 65,732 5.35 € 351,443.98 €
2025 SI 19,941,640 1 66,143 5.51 € 364,251.11 €
2026 SI 19,963,790 1 66,217 5.67 € 375,595.36 €
2027 SI 20,046,201 1 66,490 5.84 € 388,460.19 €
2028 SI 20,129,050 1 66,765 6.02 € 401,767.64 €
2029 SI 20,192,151 1 66,974 6.20 € 415,117.92 €

Beneficis sobre els usuaris
Grau

d'implementaci
ó

Estalvi amb l'actuació
Any Unió

Usuaris O-D
analitzats

8.3.3. Beneficis sobre els usuaris
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g / kwh Cost/t a 2010 Cost/t a 2030
CO2 233 25 € 55 €
SO2 5.67 4,300 € 9,460 €
Nox 1.83 2,600 € 5,720 €
Partícules 0.11 67,500 € 148,500 €

Dades d'efectes mediambientals

CO2 (tones) SO2 (kg) Nox (kg) Partícules (kg) CO2 SO2 NOx Partícules
2012 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -  € -  € -  € -  € -  €
2013 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -  € -  € -  € -  € -  €
2014 38,420 8.95 217.84 70.31 4.23 277.50 € 1,161.52 € 226.67 € 353.73 € 2,019.42 €
2015 77,526 18.06 439.57 141.87 8.53 587.07 € 2,457.21 € 479.53 € 748.32 € 4,272.12 €
2016 78,409 18.27 444.58 143.49 8.63 621.16 € 2,599.91 € 507.38 € 791.78 € 4,520.22 €
2017 79,221 18.46 449.18 144.97 8.71 655.27 € 2,742.70 € 535.24 € 835.26 € 4,768.48 €
2018 79,959 18.63 453.37 146.32 8.80 689.32 € 2,885.22 € 563.06 € 878.66 € 5,016.26 €
2019 80,622 18.78 457.13 147.54 8.87 723.22 € 3,027.09 € 590.74 € 921.87 € 5,262.93 €
2020 81,250 18.93 460.69 148.69 8.94 757.25 € 3,169.55 € 618.54 € 965.26 € 5,510.60 €
2021 81,757 19.05 463.56 149.61 8.99 790.54 € 3,308.89 € 645.74 € 1,007.69 € 5,752.86 €
2022 82,258 19.17 466.40 150.53 9.05 824.14 € 3,449.52 € 673.18 € 1,050.52 € 5,997.37 €
2023 82,615 19.25 468.43 151.18 9.09 856.59 € 3,585.33 € 699.68 € 1,091.88 € 6,233.48 €
2024 82,966 19.33 470.41 151.83 9.13 889.22 € 3,721.92 € 726.34 € 1,133.48 € 6,470.96 €
2025 83,484 19.45 473.36 152.78 9.18 923.96 € 3,867.32 € 754.72 € 1,177.76 € 6,723.76 €
2026 83,577 19.47 473.88 152.95 9.19 954.20 € 3,993.88 € 779.41 € 1,216.30 € 6,943.79 €
2027 83,922 19.55 475.84 153.58 9.23 987.47 € 4,133.13 € 806.59 € 1,258.71 € 7,185.90 €
2028 84,269 19.63 477.80 154.21 9.27 1,021.00 € 4,273.49 € 833.98 € 1,301.45 € 7,429.92 €
2029 84,533 19.70 479.30 154.70 9.30 1,053.75 € 4,410.54 € 860.73 € 1,343.19 € 7,668.21 €

Efectes mediambientals

Total estalviatAny
Emissions estalviades amb l'actuació Valoració econòmica de l'estalvi en emissions

Estalvi Kwh

8.3.4. Efectes mediambientals
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2012 0 -  € -  € -  € -  € -  €
2013 0 -  € 90,580.36 €- -  € -  € 90,580.36 €-
2014 0.5 107,867.11 € 70,530.80 €- 4,520.09 € 20,994.22 €- 22,881.61 €
2015 1 224,192.41 € 41,367.94 € 9,311.38 € 43,248.09 €- 235,895.76 €
2016 1 233,549.44 € 42,696.19 € 9,590.72 € 44,545.53 €- 245,811.05 €
2017 1 272,857.61 € 44,059.58 € 9,878.44 € 45,881.90 €- 285,682.21 €
2018 1 283,661.31 € 45,458.66 € 10,174.80 € 47,258.35 €- 297,052.67 €
2019 1 294,595.49 € 46,894.00 € 10,480.04 € 48,676.10 €- 308,556.35 €
2020 1 305,798.45 € 48,370.65 € 10,794.44 € 50,136.39 €- 320,337.75 €
2021 1 316,934.28 € 49,879.69 € 11,118.27 € 51,640.48 €- 332,044.63 €
2022 1 328,445.16 € 51,435.22 € 11,451.82 € 53,189.69 €- 344,139.87 €
2023 1 339,765.09 € 53,021.57 € 11,795.38 € 54,785.38 €- 356,030.14 €
2024 1 351,443.98 € 54,656.09 € 12,149.24 € 56,428.95 €- 368,291.32 €
2025 1 364,251.11 € 56,362.61 € 12,513.72 € 58,121.81 €- 381,729.38 €
2026 1 375,595.36 € 58,065.80 € 12,889.13 € 59,865.47 €- 393,628.60 €
2027 1 388,460.19 € 59,854.92 € 13,275.80 € 61,661.43 €- 407,115.38 €
2028 1 401,767.64 € 61,699.39 € 13,674.08 € 63,511.27 €- 421,059.75 €
2029 1 415,117.92 € 63,588.67 € 14,084.30 € 65,416.61 €- 435,042.49 €

2,914,887.80 € 308,869.35 € 104,686.32 € -486,231.18 € 2,895,647.69 €

QUADRE RESUM PER ACTORS
Grau

d'implementaci
ó

Usuari Operador Mantenedor ATM Societat

VAN

Any

8.3.5. Anàlisi de rendibilitat i viabilitat per actors.

A la Taula 8-17 es mostra, per a cada actor, el seu flux monetari anual per, al final treure el seu VAN derivat d’aquest projecte.

Taula 8-17. Quadre resum de flux monetari per actor i VAN.
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VAN 308,869.35 €
TIR 24%

OPERADOR
VAN 2,895,647.69 €
TIR 133%

SOCIETAT

A continuació s’indica quin efecte incideix sobre cada actor i es remarca, amb color verd o vermell, si el flux monetari de cada efecte es positiu
o negatiu respectivament.

 Usuari: + Estalvi en temps de viatge

 Operador: - Abonament projecte + Estalvi penalitzacions + Estalvi energia

 Mantenedor: + Estalvi en penalitzacions

 ATM: - Estalvi en penalitzacions (Operador i Mantenedor)

 Societat: + Estalvi en temps de viatge – Abonament projecte + Estalvi energia + Efectes mediambientals

L’usuari i el mantenedor només tenen fluxos monetaris positius i, per tant, no poden tenir un VAN negatiu i tampoc s’hi pot trobar un TIR. La
rendibilitat de l’actuació per aquests actors és, per tant, insensible a la tassa interna de rendibilitat.

Per el que fa a ATM, el seu flux monetari només és negatiu ja que, des de un punt de vista econòmic, per el que fa a les penalitzacions i sense
tenir en compte els possibles efectes positius en aquest actor que tindria el projecte, les conseqüències de la mesura proposada sobre ATM és
el fet de deixar d’ingressar en concepte de penalitzacions a l’operador. Per tant, des d’aquest punt de vista, el projecte no és rentable per a
ATM.

Pel que fa a l’operador i la societat (entesa com la suma de tots els actors de la mobilitat més el medi ambient) són els actors susceptibles
d’analitzar el seu TIR i VAN ja que tenen fluxos monetaris tan positius com negatius. A les següents Taula 8-19 i Taula 8-18 es mostren els valors
per els dos actors esmentats.

Taula 8-19. TIR i VAN de l'Operador. Taula 8-18. TIR i VAN de la Societat.
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8.4. Anàlisi de sensibilitat

El projecte que aquí es presenta està subjecte a multitud de condicionants i factors que en poden afectar la seva rendibilitat econòmica, sobre
tot per part de l’operadora. Per això aquí es fa un anàlisi de sensibilitat de la rendibilitat econòmica del projecte a determinats factors clau i
que poden comportar incertesa degut a que són simulats. No s’ha fet l’anàlisi de sensibilitat per a la societat ja que, si aquest es superat per la
operadora també ho serà segur per l’actor Societat. Això es degut a que l’actor Societat engloba a tots els actors i l’únic flux negatiu que no
està inclòs en l’anàlisi de l’operador és el flux monetari negatiu de les penalitzacions de ATM es compensà amb el positiu de les penalitzacions
de l’operador.

Per a tots els anàlisis de sensibilitat que es mostren a continuació es traça la línia de VAN = 0 € per a la companyia operadora en funció de dos
paràmetres escollits.

8.4.1. Anàlisi de sensibilitat: Regularitat de la xarxa – Reducció en les penalitzacions

 Variabilitat de la Regularitat de la xarxa: Aquest projecte es va començar a realitzar a mitjans i final del 2011, un any on s’havia
augmentat el servei i les freqüències de pas respecte a l’any anterior. Aquest augment de tramvies en circulació influeix inevitablement
en la regularitat del sistema. Durant la realització del projecte, el servei s’ha vist substancialment reduït com a conseqüència de les
retallades de pressupost. Això afectarà també a la regularitat de la xarxa que, sens dubte disminuirà ja que al haver-hi menys tramvies en
circulació aquests circularan amb menys interferències.

 Variabilitat en la reducció de penalitzacions: Com a conseqüència de la regularitat de la xarxa, també es pot veure afectat el
percentatge de reducció de les penalitzacions al implantar el nou sistema de prioritat (actualment es redueixen les penalitzacions en un
91.3%). Ja que al baixar la freqüència, els tramvies ja no es troben amb tants problemes de creuaments i el salt qualitatiu de la millora pot
no ser tant gran.

És per això que s’ha efectuat el gràfic d’anàlisi de sensibilitat que es mostra a la Figura 8-5 on, per cada regularitat del sistema ens dona el
percentatge mínim de reducció en les penalitzacions que el fa viable mantenint la resta de valors iguals que els mostrats en l’anàlisi cost-
benefici. Es marca també el punt en el que es troba la infraestructura amb les dades de 2011 i que s’han tingut en compte a l’anàlisi CBA.
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 Notar que amb una regularitat com la de 2011 (0.59%), el
projecte seria rendible amb una reducció de les penalitzacions
superior al 17.4% i, segons les simulacions, amb la implementació
s’assoliria una reducció del 91.3% de les penalitzacions.

 D’altra banda, si suposem constant el valor de reducció de
les penalitzacions en un 91.3%, el projecte seria rendible sempre i
quan la regularitat de la xarxa trambaix es trobés per sobre del
0.11%. L’any 2011 la regularitat ha sigut de 0.59%.

8.4.2. Anàlisi de sensibilitat: Estalvi energètic – Estalvi en les penalitzacions

 Variabilitat de l’estalvi energètic: L’estalvi energètic previst per aquesta mesura ha estat extret de les proves de consum
energètic per parada i s’han extrapolat amb els resultats de temps de retard extrets en les simulacions tal i com es mostra a l’apartat
8.2.2.2. De la mateixa manera que en la regularitat, canvis en les freqüències poden influïr en les aturades degudes a semaforització,
afectant així també al consum d’energia. D’altre manera, altres tasques de formació de conductors i ecodriving que s’estan duent a terme
també poden fer disminuïr, en un futur el consum energètic. Aquestes disminucions no serien a conseqüència del projecte i per tant,
podria ser que la millora introduïda fos diferent de la prevista en la situació actual.

Figura 8-5. Anàlisi de sensibilitat per la regularitat de la xarxa i el percentatge de reducció de
les penalitzacions.
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Anàlisi de sensibilitat: Estalvi energètic - Reducció en penalitzacions

 Variabilitat en l’estalvi en penalitzacions: Com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, l’estalvi en penalitzacions també pot estar
influït per molts altres factors i està sotmès a certa variabilitat.

Es per això que el la Figura 8-6 es traça en un pla els parells de valors d’estalvi energètic i estalvi en penalitzacions que fan rendible el projecte
des de el punt de vista de l’operador. Es marca també el parell de valors del tingut en compte en l’anàlisi CBA.

 Notar que sense tenir en compte l’estalvi energètic, amb
l’actual estalvi en les penalitzacions el projecte ja es rentable. Fins
i tot, sense tenir en compte l’estalvi en energia, només seria
necessari un estalvi en penalitzacions del 40 % ( a resta de
paràmetres constants) per a que la mesura proposada ja fos
rentable. Recordem que l’estalvi en les simulacions es troba al
91.3%.

 D’altra banda, amb l’estalvi energètic de l’anàlisi cost-
benefici (0.94%), només es fa necessari un estalvi en les
penalitzacions del 17,4% amb la resta de paràmetres com en
l’anàlisi CBA.

Figura 8-6. Anàlisi de sensibilitat per l’estalvi energètic i la reducció en penalitzacions de la
mesura.
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8.4.3. Anàlisi de sensibilitat: Efectivitat de la mesura – Preu del projecte

 Variabilitat de l’efectivitat de la mesura: Fins ara s’ha tingut en compte la variabilitat en l’estalvi en penalitzacions i en l’estalvi
energètic per separat. Ara es tindrà en compte la rendibilitat del projecte si els estalvis en penalitzacions no fossin els esperats (91.3% en
penalitzacions i 0.94% en energia) sinó fossin una part percentual d’aquests dos mateixos valors, anant del 20% de (91.3% i 0.94%) a un
120% de (91.3% i 0.94%).

 Variabilitat en el preu del projecte: Tot i que el preu del projecte ha estat rigorosament calculat, al tenir una part important de
partides de personal en hores de treball difícilment verificables (per exemple les hores de programació) és important tenir en compte la
rendibilitat del projecte en cas de preus diferents a l’esperat. D’altra banda, la implementació en la xarxa Trambesòs en diluiria el preu

del desenvolupament del software, sent interessant conèixer la
seva rendibilitat en aquest cas.

 És interessant notar a la Figura 8-7 que amb una efectivitat
del projecte d’un 100%, és a dir, que els estalvis en energia i
penalitzacions siguin els previstos en les simulacions, el projecte
seria rentable sempre i quan el preu fos inferior a 500,000 €, que és
un preu que gairebé triplica l’actual.

 D’altre banda, amb el preu actual, el projecte seria rentable
amb una efectivitat en la reducció de les penalitzacions i del consum
d’energia superior al 35 % de les previstes en les simulacions. És a
dir, amb una reducció en les penalitzacions del 32% i en el consum
d’energia del 0.33%, mentre que els valors previstos són del 91.3% i
0.94%.

Figura 8-7. Anàlisi de rendibilitat per efectivitat de la mesura i preu del projecte.
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8.4.4. Anàlisi de sensibilitat: IPC – Tipus d’interès

 Variabilitat en l’IPC: Aquest és un indicador econòmic en el que la empresa no pot, evidentment, influïr, i al que s’ha d’adaptar.
En l’anàlisi cost-benefici influeix ja que tant en el pressupost de l’explotació com el preu de l’energia com el valor del temps dels usuaris
se’ls hi ha suposat un augment anual igual a l’IPC.

 Variabilitat en el Tipus d’interès: De la mateixa manera que l’IPC, aquest indicador depèn de l’evolució de la economia en general
i al no poder-hi actuar, la rendibilitat ha de ser robusta en front a possibles variacions.

 Com es veu a la Figura 8-8, en aquest projecte s’han
assumit els valors per a l’IPC i el tipus d’interès més
comunament utilitzats en projectes d’aquestes característiques.
D’altra banda s’ha dividit un pla IPC – Tipus d’interès en zona
rendible i no rendible per poder esbrinar la rendibilitat o no del
projecte en qualsevol situació econòmica.

 Notar que amb un IPC del 3%, la tassa d’interès que fa
que el VAN sigui 0 és 24%, que és, per definició el TIR del
projecte per a l’operadora.

 Notar també que una disminució de l’IPC afecta
negativament la rendibilitat del projecte.

Figura 8-8. Anàlisi de sensibilitat per a l'IPC i el Tipus d'interès.



Capítol 9: Implementació

105
1
0
5

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

9. IMPLEMENTACIÓ

En aquest capítol es detallen els principals passos per a la implementació del projecte així com les especificacions necessàries en cadascun
d’aquests. Aquests passos són:

1.- Desenvolupament del software de prioritat.

2.- Cablejat de les branques T1-T2 i T3.

3.- Instal·lació dels semàfors a la branca T1 – T2.

4.- Canvi del software i dels paràmetres semafòrics als reguladors.

5.- Control i ajust dels paràmetres de cada cruïlla.

Tots els treballs en l’àmbit del tramvia han d’estar en concordança amb el reglament de Consideracions de Seguretat i salut per a treballs en
l’àmbit de Trambaix – Trambesòs inclòs a l’ANNEX 7.

9.1. Desenvolupament del software de prioritat

El nou algoritme de prioritat haurà d’incorporar les millores ja esmentades en el capítol 5: Mesures d’acció. El sistema de presa de decisions
també serà l’explicat en el capítol 5.

Un cop incorporades aquestes millores a l’algoritme i prèviament a la incorporació d’aquest nou software als reguladors de carrer serà
necessària una nova comprovació i verificació del sistema com a regulador de tràfic. Comprovant així que la incorporació de nou codi al
regulador no ha alterat cap de les anteriors funcionalitats que presentava el regulador de trànsit.
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9.2. Cablejat de les branques T1-T2 i T3

En aquest apartat s’especifica quin és el cablejat necessari segons les comunicacions establertes entre detectors, així com el procediment de
treball a seguir.

9.2.1. Cablejat necessari

Amb els temps d’aproximació decidits anteriorment per a la nova prioritat semafòrica, s’han establert les comunicacions necessàries entre
reguladors, així com el nombre de parells necessaris
entre cada regulador. A les Figura 9-1 i Figura 9-2 es
mostra la relació entre la cruïlla regulada i els
reguladors que utilitzarà com a detectors
d’aproximació per cada sentit i per ambdues branques.
A partir d’aquí s’ha extret el nombre de parells
necessaris entre cada regulador. A les Taula 9-1 i Taula
9-2 es mostren, per les dues branques els metres de
cable a passar entre detectors així com el cable que
s’hi posarà tenint en compte l’oferta comercial
disponible. A l’ANNEX 8 es mostren els plànols de la
línia on s’especifica la posició dels reguladors a cada
cruïlla així com de les arquetes de connexió amb la

multitubular.

COR07 COR08 COR09 COR10 COR11 COR12 COR13 COR14 COR15 COR16 COR17 SJO01 SJO02 SJO03 SJO04 SJO05
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 2
Via 1 1 1
Via 2 2 1 1
Via 1 1 2 1
Via 2 1 1 2
Via 1 2
Via 2 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 2 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1

COR11

COR12

SJO02

COR13

COR14

COR15

COR16

COR17

SJO01

COR10

COR07 COR08 COR09 COR10 COR11 COR12 COR13 COR14 COR15 COR16 COR17 SJO01 SJO02 SJO03 SJO04
i i i i i i i i i i i i i i i

COR08 COR09 COR10 COR11 COR12 COR13 COR14 COR15 COR16 COR17 SJO01 SJO02 SJO03 SJO04 SJO05
Parells necessaris 1 1 2 4 5 5 6 5 6 6 4 4 3 2 1
Cable adequat 2 2 2 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 2 2
Metres 92.4 97.65 183.8 409.5 36.75 157.5 254.1 147 268.8 194.3 191.1 84 202.7 134.4 120.8

CALCUL DE PARELLS NECESSÀRIS

Tram entre els
reguladors:

Figura 9-1. Relació de comunicacions entre la cruïlla regulada i les altres cruïlles actuant com a detector
d'aproximació per a la branca T1-T2.

Taula 9-1. Cablejat i metres necessaris entre cada regulador per a la branca T1-T2.
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Taula 9-2. Cablejat i metres necessaris entre cada regulador per a la branca T3

SJD03 SJD04 SJD05 SJD06 SJD07 SJD08 SJD09 SJD09BISSJD10 SJD11 SJD12 SJD13 SJD14 SJD15 SJD16 SJD17
Via 1 1 2
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1
Via 2 1 2
Via 1 1 1
Via 2 2 1
Via 1 1 2
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1 1
Via 1 1 1 1
Via 2 1
Via 1 1 1 1
Via 2

SJD05

SJD06

SJD07

SJD12

SJD08

SJD09

SJD09BIS

SJD10

SJD11

SJD13

SJD14

SJD15

SJD16

SJD17

SJD03 SJD04 SJD05 SJD06 SJD07 SJD08 SJD09 SJD09BIS SJD10 SJD11 SJD12 SJD13 SJD14 SJD15 SJD16
i i i i i i i i i i i i i i i

SJD04 SJD05 SJD06 SJD07 SJD08 SJD09 SJD09BIS SJD10 SJD11 SJD12 SJD13 SJD14 SJD15 SJD16 SJD17
Parells necessaris 2 4 4 3 5 4 5 6 10 6 5 5 4 6 4
Cable adequat 2 4 4 4 8 4 8 8 10 8 8 8 4 8 4
Metres 77.7 136.5 79.8 146 174.3 111.3 64.05 63 189 193.2 196.4 220.5 142.8 174.3 121.8

Tram entre els
reguladors:

CÀLCUL DE PARELLS NECESSARIS

Figura 9-2. Relació de comunicacions entre la cruïlla regulada i les altres cruïlles actuant com a detector d'aproximació per
a la branca T3.
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9.2.2. Equips de treball i procediments

Tots els treballs realitzats en l’àmbit de la xarxa Trambaix s’hauran de realitzar en concordança amb l’exposat a l’ANNEX 7. Condicions de
seguretat per a treballs en l’àmbit Trambaix-Trambesòs.

Es disposarà d' equips de treball plenament independents, un per a cada branca que treballaran en blocs de 8 hores. Cada equip constarà de 3
operaris encarregats del cablejat i un pilot d’energia. L’objectiu de tenir dos equips de treball és reduir al màxim els dies amb talls d’energia a la
línia.

Els treballs es realitzaran de nit, per a no interferir en el normal funcionament de la línia. El procés a seguir per cada equip i jornada de treball
serà el mostrat a la Taula 9-3.

Taula 9-3. Horaris d'intervenció en plataforma per al cablejat.

S’ha de tenir en compte que la multitubular és exclusiva del tramvia i el seu estat està comprovat. Per tant, tot i que els trams de cable per sota
la via que circulin per la multitubular són els de major longitud, també són els trams amb menys problemàtica i menys probabi litat
d’imprevistos.

D’altra banda, el tram de cablejat entre l’arqueta de la multitubular i els reguladors a peu de carrer ja no són d’accés exclusiu per al t ramvia i
per tant, tot i ser trams molt més curts, es on hi poden sortir més imprevistos que facin el procés de cablejat més lent.

Servei comercial
Tensió

Tasques equip de 3 persones

Descàrrec d'energia necessari

Preparació i senyalització de la zona de cablejat a la
plataforma + cablejat de la plataforma al regulador.

NO

NO

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL PER AL CABLEJAT NOCTURN

Finalització del cablejat entre el regulador i la plataforma i
despreparació de la zona de treball de fora la plataforma.

De 22:00 a 01:00 De 01:00 a 04:00 De 04:00 a 06:00

Cablejat per la multitubular per sota la plataforma.
Habilitació de la zona per a la circulació comercial abans de
les 04:00:00

NO

SI
SI

SI --> PILOT D'ENERGIA --> NO

SI

SI
SI
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9.2.3. Especificacions tècniques del cablejat

El cablejat a utilitzar complirà les següents prescripcions tècniques mínimes:

Normativa:

 No propagador de la flama: UNE-EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)

 No propagador de l’incendi: UNE-EN 50266-2-4 (IEC 60332-3C)

 Lliure d’halógens: UNE-EN 50267-2-3 (IEC 60754-2)

 Baixa corrosivitat de fums: UNE-EN 50267-2-3 (IEC 60754-2)

 Baixa opacitat de fums: UNE-EN 50268-2 (IEC 61134-2)

 Baixa toxicitat de fums: NES 713 (ÍNDEX TOXICITAT < 2.5)

Construcció:

 Conductor:

o Coure electrolític pur i recuit

o Diàmetre nominal dels conductors es de 0.64mm – 0.90 mm

 Aïllament: Capa extrudida de polietilè sòlid d’alta densitat (HDPE)

 Formació del parell: Dos conductors aïllats torsionats entre si.

 Cablejat: Parells cablejats en capes concèntriques per formar el nucli del cable.

 Encintat: Solapat per cobrir el nucli.

 Pantalla: Cinta de copolímer polièster / alumini / copolímer polièster, col·locada longitudinalment i solapada adherida formant
un tub estanc.

 Coberta interior: Capa exrudida de poliolefina

 Armadura: Cinta d’acer estanyat corrugat recoberta per un compost termoplàstic antihumitat

 Coberta exterior: Capa extrudida de poliolefina
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9.3. Instal·lació dels semàfors de la branca T1-T2

En la actualitat, les cruïlles de la carretera de St.
Joan Despí amb el carrer de Mercè Rodoreda i el
carrer de Revolt Negre (COR15 i COR14) no
disposen de semàfor triangular de presenyalització
per al tramvia per tal d’evitar els problemes que
ocasiona la prioritat actual abans d’una zona tan
conflictiva com el revolt de quatre camins. Això es
degut a que els únics actors de la mobilitat en
aquesta cruïlla són els vianants i el tramvia ja que
els vehicles provinents d’aquests dos carrers tenen
una direcció obligatòria que els impedeix travessar
la plataforma del tramvia.

Les cruïlles si que estan equipades amb el
regulador necessari per gestionar la prioritat del
tramvia però, actualment, es troba funcionant
com un regulador de trànsit normal amb una fase
per al tramvia. Per a la correcta implantació del
nou sistema de prioritat aquestes cruïlles s’haurien
de passar a gestionar també amb el regulador
tramviari i, per tant, han de disposat també del
triangle de presenyalització. A la Figura 9-3 es
mostra la posició dels semàfors sobre els que
s’han d’instal·lar els dispositius triangulars de presenyalització. Per veure amb més detall la posició exacte dels semàfors així com del regulador
corresponent, consultar l’ANNEX 8.

Figura 9-3. Posició dels semàfors de presenyalització triangulars a instal·lar.
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9.4. Canvi del software i dels paràmetres als reguladors

Un cop comprovada i verificada la nova versió del software i instal·lat el nou cablejat es pot passar al canvi de software de cada regulador
afectat.

Els paràmetres semafòrics i temps d’aproximació per a cada cruïlla i sentit es troben detallats a l’ANNEX 9: Nous paràmetres semafòrics de les
cruïlles afectades.

Els canvis de software i paràmetres semafòrics es faran també de nit per no afectar el servei, ja que s’ha d’apagar la cruïlla. Un cop canviat el
software i els paràmetres semafòrics es procedirà a comprovar el correcte funcionament amb el protocol descrit a l’ANNEX 10: Protocol de
proves SAT per cruïlla.

9.5. Control i ajust dels paràmetres de cada cruïlla

Un cop instal·lat i en funcionament el nou sistema de prioritat dinàmica s’establirà un període de control intensiu del funcionament del sistema
de cara a ajustar els paràmetres semafòrics i els temps d’aproximació dels detectors a cada cruïlla. Amb aquest motiu, durant els 3 primers
mesos després de la posada en funcionament del nou sistema es realitzaran, cada dues setmanes les següents tasques:

 Circulacions comercials amb personal capacitat per identificar i notificar les problemàtiques de senyalització.

 Recollida de les opinions i inquietuds dels conductors.

 Control dels temps de pas per les parades afectades per les modificacions i comprovar si s’ajusten a l’esperat.

 Modificacions dels paràmetres amb cruïlles de funcionament no satisfactori.

 Comprovació dels resultats de les modificacions fetes en l’anterior període de control.

Un cop passats aquests 3 primers mesos de vigilància intensiva, s’establirà un protocol de control mig. Per aquest s’efectuaran de manera
mensual les mateixes tasques que en el cas anterior. Aquest protocol es realitzarà durant 7 mesos, moment en el que es donarà per conclosa la
implementació del nou sistema de prioritat i es passarà a la fase de seguiment que es descriurà al capítol 12: Pla de seguiment.
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10. PRESSUPOST

El pressupost SENSE IVA de l’execució material del present projecte puja a la quantitat de CENT CINCUANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT I SIS
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (153,526.04 €).

El pressupost d’execució per contracte d’aquest pressupost puja a CENT VUITANTA-UN MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS (181,160.72 €).

A la Taula 10-1 es desglossa el pressupost del projecte en diferents capítols:

Taula 10-1. Desglossament per capítols del projecte de millora de la semaforització de la xarxa Trambaix.

Import
Capítol 1: Cablejat de la branca T1 - T2 16,368.27 €
Capítol 2: Cablejat de la branca T3 14,417.97 €
Capítol 3: Canvi reguladors 18,974.40 €
Capítol 4: Instal·lació dels semàfors de prioritat a la branca T1-T2 2,382.40 €
Capítol 5: Software i proves d'implementació 84,875.00 €
Capítol 6: Realitzacio i redacció del projecte 7,200.00 €
Capítol 7: Seguretat i salut 9,308.00 €
Pressupost d'execució material 153,526.04 €

18 % d'IVA sobre 156,173.04 € 27,634.69 €

Capítol
Resum pressupost

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 181,160.72 €
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10.1. Partides, amidaments i imports per capítols

Capítol 1:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 04.02 m 5.50 € 887.25 4,881.21 €

2 04.03 m 6.11 € 628.95 3,843.83 €

3 04.04 m 7.22 € 1058.4 7,643.24 €

TOTAL Capítol 1: 16,368.27 €

Capítol 2:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 04.02 m 5.50 € 77.7 427.47 €

2 04.03 m 6.11 € 738.15 4,511.20 €

3 04.04 m 7.22 € 1085.7 7,840.38 €

4 04.04 m 8.67 € 189 1,638.91 €

TOTAL Capítol 2: 14,417.97 €

Capítol 3:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 04.02 m 790.60 € 24 18,974.40 €

TOTAL Capítol 3: 18,974.40 €

DESCRIPCIÓ

Cablejat de la branca T1 - T2

Material i extesa del cable telefònic armat de 2 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes
Material i extesa del cable telefònic armat de 4 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes
Material i extesa del cable telefònic armat de 8 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes

Cablejat de la branca T1 - T2

Cablejat de la branca T3
DESCRIPCIÓ
Material i extesa del cable telefònic armat de 2 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes
Material i extesa del cable telefònic armat de 4 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes

Cablejat de la branca T3

Material i extesa del cable telefònic armat de 8 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes

Canvi reguladors
DESCRIPCIÓ
Canvi dels software de prioritat al regulador de carrer. Inclou proves de correcte funcionament i canvi
dels paràmetres semafòrics. Inclou hores de tècnic per a efectuar les proves per a un correcte
funcionament així com el posterior control de funcionament dins de la xarxa en global i les possibles
modificacions paramètriques que hi siguin necessàries al llarg de la durada del projecte.

Material i extesa del cable telefònic armat de 10 parells amb especificacions tècniques segons projecte.
Inclou obertura, desegellat i segellat de les arquetes

Canvi reguladors
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Capítol 4:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 01.04 h 25.00 € 4 100.00 €
2 01.05 h 35.00 € 6 210.00 €
3 01.06 h 75.00 € 2 150.00 €

4 02.05 Ut 470.30 € 4 1,881.20 €
5 03.01 Ut 41.20 € 1 41.20 €

TOTAL Capítol 4: 2,382.40 €

Capítol 5:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 01.07 h 100.00 € 200 20,000.00 €
2 01.08 h 75.00 € 465 34,875.00 €
3 01.09 h 75.00 € 200 15,000.00 €
4 01.10 h 75.00 € 200 15,000.00 €

TOTAL Capítol 5: 84,875.00 €

Capítol 6:
NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT

1 01.11 h 8.00 € 900 7,200.00 €

TOTAL Capítol 6: 7,200.00 €

Tècnic de certificació de les funcionalitats com a regulador de trànsit. Personal especialista I+D.

Software i proves d'implementació

Realitzacio i redacció del projecte
DESCRIPCIÓ
Becàri en pràctiques dedicat a la realització del projecte de millora de la semaforització a la xarxa
Trambaix.

Realitzacio i redacció del projecte

Software i proves d'implementació
DESCRIPCIÓ
Analista del funcional algoritme. Personal especialista I+D.
Programador algoritme. Personal especialista I+D.
Tècnic de certificació de l'algoritme. Personal especialista I+D.

Enginyer encarregat de la correcta instal·lació i comprovació del correcte funcionament de la
semaforització.

Desplaçament Trambaix.
Instal·lació dels semàfors de prioritat a la branca T1-T2

Semàfor triangular de presenyalització incorporat sobre semàfor tramvia.

Instal·lació dels semàfors de prioritat a la branca T1-T2
DESCRIPCIÓ
Manobre especialista instal·lació de semaforització.
Tènic encarregat de fer les proves de semaforització.
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Capítol 7:

NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT
1 02.06.SS Ut 80.00 € 1 80.00 €
2 02.07.SS Ut 8.00 € 1 8.00 €
3 02.08.SS Ut 30.00 € 1 30.00 €
4 02.09.SS Ut 10.00 € 1 10.00 €
5 02.10.SS Ut 7.00 € 1 7.00 €

Ut 1 135.00 €

SUBTOTAL Subcapítol 1: Equips de protecció individual (EPI's) 135.00 € 10 1,350.00 €

NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT
1 02.11.SS Ut 7.00 € 10 70.00 €
2 02.12.SS Ut 50.00 € 4 200.00 €
3 02.13.SS m 0.15 € 100 15.00 €

Ut 1 285.00 €

SUBTOTAL Subcapítol 2: Equips de protecció col·lectiva 285.00 € 2 570.00 €

NUMERO CODI UNITAT PREU AMIDAMENT IMPORT
1 01.12.SS Ut 570.00 € 13 7,410.00 €

SUBTOTAL Subcapítol 3: Pilotatge d'energia 7,410.00 € 1 7,410.00 €

TOTAL Capítol 7: 9,330.00 €

Subcapítol 3: Pilotatge d'energia
DESCRIPCIÓ
Jornada de 8 hores nocturnes del pilot d'energia. Inclou desplaçament i material i equipament de
seguretat i salut necesari.

Seguretat i salut

Equip de protecció individual (EPI)

Equip de protecció col·lectiva (EPI)

Armilla reflectant homologada.
Botes de seguretat.

Subcapítol 1: Equips de protecció individual (EPI's)

Cinta de baliçament.

Casc de seguretat.
Guants de protecció mecànica.

Subcapítol 2: Equips de protecció col·lectiva
DESCRIPCIÓ
Cons per senyalitzacció de treballs. Plàstics amb reflector. 30cm.
Placa amb pintura reflectant triangular de 50 cm de costat per a senyals de tràfic.

Seguretat i salut

DESCRIPCIÓ
Vestuari laboral, amb tires reflectants segons UNE: EN420
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10.2. Justificació de preus

CODI UNITAT PREU
01.01 Ut 1,608.60 €

01.02 h 35.00 €

01.03 h 75.00 €

01.04 h 25.00 €

01.05 h 35.00 €

01.06 h 75.00 €

01.07 h 100.00 €

01.08 h 75.00 €

01.09 h 75.00 €

01.10 h 75.00 €

01.11 h 8.00 €

01.12.SS Ut 570.00 €

Enginyer encarregat de la correcta instal·lació i comprovació del correcte funcionament de la semaforització.

Becàri en pràctiques dedicat a la realització del projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix.

Jornada de 8 hores d'un equip de treball nocturn de 3 operaris per al cablejat. La producció de l'equip complert és de 400 m per
jornada de treball. Inclou preparació i despreparació de la zona afectada i l'extesa de cable tant per el tram de multitubular per sota la
plataforma com des de la plataforma al regulador semafòric. Inclou desplaçament.

Tècnic d'instal·lació i proves del regulador semafòric.

Enginyer d'instal·lació i proves del regulador semafòric.

Manobre especialista instal·lació de semaforització.

Tènic encarregat de fer les proves de semaforització

Programador algoritme. Personal especialista I+D.

Tècnic de certificació de l'algoritme. Personal especialista I+D.

Tècnic de certificació de les funcionalitats com a regulador de trànsit. Personal especialista I+D.

Jornada de 8 hores nocturnes del pilot d'energia. Inclou desplaçament i material i equipament de seguretat i salut necesari.

MA D'OBRA
DESCRIPCIÓ

Analista del funcional algoritme. Personal especialista I+D.
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CODI UNITAT PREU
02.01 m 1.48 €
02.02 m 2.09 €
02.03 m 3.20 €
02.04 m 4.65 €
02.05 Ut 470.30 €
02.06.SS Ut 80.00 €
02.07.SS Ut 8.00 €
02.08.SS Ut 30.00 €
02.09.SS Ut 10.00 €
02.10.SS Ut 7.00 €
02.11.SS Ut 7.00 €
02.12.SS Ut 47.25 €
02.13.SS m 0.15 €

CODI UNITAT PREU

03.01 Ut 41.20 €

03.02 Ut 480.00 €

Botes de seguretat.

Casc de seguretat.

Guants de protecció mecànica.

Cons per senyalitzacció de treballs. Plàstics amb reflector. 30cm.

Cable telefònic armat de 2 parells de 0.9 mm de diàmetre.

Cable telefònic armat de 4 parells de 0.9 mm de diàmetre.

Cable telefònic armat de 8 parells de 0.9 mm de diàmetre.

Cable telefònic armat de 10 parells de 0.9 mm de diàmetre.

Semàfor triangular de presenyalització incorporat sobre semàfor tramvia.

Vestuari laboral, amb tires reflectants segons UNE: EN420

Armilla reflectant homologada.

DESCRIPCIÓ

Placa amb pintura reflectant triangular de 50 cm de costat per a senyals de tràfic.

Cinta de baliçament.

Preu del desplçament a Trambaix.

Canvi dels paràmetres semafòrics i enregistrat dels nous paràmetres.

MATERIALS

ALTRES
DESCRIPCIÓ
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CODI UNITAT PREU

04.01 Ut 790.60 €

Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
01.02 h Tècnic d'instal·lació i proves del regulador semafòric. 4 35.00 € 140.00 €

01.03 h Enginyer d'instal·lació i proves del regulador semafòric. 2 75.00 € 150.00 €

290.00 €

Altres
03.01 Ut Preu del desplaçament a Trambaix. 0.5 41.20 € 20.60 €

03.02 Ut Canvi dels paràmetres semafòrics i enregistrat dels nous paràmetres. 1 480.00 € 480.00 €

500.60 €

790.60 €

04.02 m 5.50 €

Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
01.01 Ut Jornada de 8 hores d'un equip de treball nocturn de 3 operaris per al cablejat. 0.0025 1,608.60 € 4.02 €

4.02 €

Material
02.01 m Cable telefònic armat de 2 parells de 0.9 mm de diàmetre. 1 1.48 € 1.48 €

1.48 €

5.50 €

Material i extesa del cable telefònic armat de 2 parells amb especificacions tècniques segons projecte. Inclou obertura, desegellat i
segellat de les arquetes

Canvi dels software de prioritat al regulador de carrer. Inclou proves de correcte funcionament i canvi dels paràmetres semafòrics.
Inclou hores de tècnic per a efectuar les proves per a un correcte funcionament així com el posterior control de funcionament dins de
la xarxa en global i les possibles modificacions paramètriques que hi siguin necessàries al llarg de la durada del projecte.

ELEMENTS COMPOSTOS I PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ

COST EXECUCIÓ

DESCRIPCIÓ



Capítol 10: Pressupost

120

Projecte de millora de la semaforització a la xarxa Trambaix

1
2
0

CODI UNITAT PREU

04.03 m 6.11 €

Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
01.01 Ut Jornada de 8 hores d'un equip de treball nocturn de 3 operaris per al cablejat. 0.0025 1,608.60 € 4.02 €

4.02 €

Material
02.02 m Cable telefònic armat de 4 parells de 0.9 mm de diàmetre. 1 1.48 € 2.09 €

2.09 €

6.11 €

04.04 m 7.22 €

Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
01.01 Ut Jornada de 8 hores d'un equip de treball nocturn de 3 operaris per al cablejat. 0.0025 1,608.60 € 4.02 €

4.02 €

Material
02.03 m Cable telefònic armat de 8 parells de 0.9 mm de diàmetre. 1 1.48 € 3.20 €

3.20 €

7.22 €

DESCRIPCIÓ
ELEMENTS COMPOSTOS I PARTIDES D'OBRA

Material i extesa del cable telefònic armat de 4 parells amb especificacions tècniques segons projecte. Inclou obertura, desegellat i
segellat de les arquetes.

COST EXECUCIÓ

Material i extesa del cable telefònic armat de 8 parells amb especificacions tècniques segons projecte. Inclou obertura, desegellat i
segellat de les arquetes.

COST EXECUCIÓ
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CODI UNITAT PREU
04.05 m 8.67 €

Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import

01.01 Ut Jornada de 8 hores d'un equip de treball nocturn de 3 operaris per al cablejat. 0.0025 1,608.60 € 4.02 €
4.02 €

Material

02.04 m Cable telefònic armat de 10 parells de 0.9 mm de diàmetre. 1 1.48 € 4.65 €

4.65 €

8.67 €

ELEMENTS COMPOSTOS I PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓ
Material i extesa del cable telefònic armat de 10 parells amb especificacions tècniques segons projecte. Inclou obertura, desegellat i
segellat de les arquetes

COST EXECUCIÓ
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11. CRONOGRAMA

A la Figura 11-1 es mostra l’organització de les tasques per a la implementació del present projecte. S’ha establert un codi de colors per
destacar les activitats amb més afectació a la plataforma, i per tant, amb més potencial d’afectar al servei per tal d’establir-hi una vigilància i

controls més intensius.
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Figura 11-1. Organització de les tasques per a la implementació del present projecte.
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A la següent Figura 11-1 es detallen els temps dedicats a les principals tasques en la realització i redacció del projecte durant les pràctiques a
l’empresa Trambaix UTE.
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Figura 11-2. Organització i temps de dedicació a les principals tasques durant la realització del projecte.
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12. PLA DE SEGUIMENT

Un cop finalitzada la fase d’implemantació es farà un control mensual de determinats indicadors clau per tal d’avaluar els efectes del projecte i
adoptar les mesures correctores que hi siguin adients.

12.1. Regularitat

Aquest és l’indicador clau a l’hora d’avaluar l’efectivitat de les mesures proposades en el present projecte. Per avaluar la incidència de les
mesures aplicades sobre aquest paràmetre es tindran en compte els següents indicadors:

 Regularitat de tota la xarxa TBX

 Regularitat de les línies T1, T2 i T3 per separat

 Regularitat dels punts de control afectats directament per la millora (Veure Cap. 7 Ap.2)

 Regularitat dels punts de control NO afectats directament per la millora

 Dies penalitzables

La regularitat es veu directament influïda per molts factors, entre altres la freqüència de pas, que degut a la situació econòmica ha sigut
reduïda. Per això, per valorar correctament l’efecte de les millores es compararà no la evolució de la regularitat sinó la diferència de la evolució
de la regularitat entre els punts de control afectats directament per la mesura i els que no ho estan.

D’altra banda, també es farà un anàlisis mensual de la regularitat de la xarxa i de les tres línies per separat. Es compararan els valors obtinguts
amb els valors del mateix mes els dos anys anteriors així com l’evolució respecte el més anterior per avaluar si els ajustos aplicats al projecte
(temps de semaforització, aproximació, etc.) són efectius.

Des del punt de vista de l’operador és també molt important la quantitat de dies penalitzables. Amb aquest indicador es procedirà també
comparant el valor obtingut mensualment amb el del mateix mes del dos anys anteriors així com la seva evolució mensual. D’altra banda, i de
manera anual, es compararan els dies penalitzats finalment amb els esperats al projecte.
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12.2. Velocitat comercial

Per avaluar els efectes reals del projecte en la velocitat comercial es seguiran els següents indicadors:

 Velocitat comercial de tota la xarxa Trambaix

 Velocitat comercial de la línia T1

 Velocitat comercial de la línia T2

 Velocitat comercial de la línia T3

Es procedirà avaluant mensualment cada indicador i comparant-lo amb la millora prevista per les simulacions. Degut a que la velocitat
comercial està afectada per multitud d’altres factors es comprovarà l’evolució a les línies T1, T2 amb la línia T3, ja que en aquesta última el
projecte (com es pot comprovar al capítol 7) té una millora menor, per el que fa a temps de viatge, que les línies T1 i T2.

Es realitzarà també la comparació amb el mateix mes de dos anys anteriors així com l’evolució respecte el mes anterior per avaluar si els
ajustos aplicats al projecte (temps de semaforització, aproximació, etc.) són efectius.

12.3. Consum d’energia

Per avaluar correctament l’estalvi produït per la mesura, i no atribuir-hi conseqüències d’altres factors com la baixada de freqüències, s’haurà
d’observar mensual i anualment el següent indicador:

 óó
Aquest indicador és el que mostrarà de manera més neta i sense la influència de les freqüències, la variació en el consum deguda a la millora
de la semaforització i per tant, a la reducció en les aturades innecessàries.

De manera més puntual es seguirà el consum d’energia per carrera de la unitat monitoritzada abans i després de la implementació per veure si
s’ajusta a l’esperat, tant per les branques T1-T2 com per la T3.
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12.4. Impresions dels conductors

Seguint el règim normal d’entrevistes anuals amb els conductors a tal d’intercanviar opinions i inquietuds, s’inclourà en aquest protocol
qüestions sobre la seva impressió a carrer de les mesures aplicades, la seva efectivitat i possibles anomalies en el funcionament amb l’objectiu
de seguir evolucionant i ajustant el sistema.
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