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1. INTRODUCCIÓ 
 
Tot seguit es mostra una imatge global de les dues xarxes utilitzades en aquest estudi; la xarxa de testeig 
i la xarxa de l’H6 de Barcelona. 
 
 
2. XARXA DE TESTEIG 
 
Es mostra, tot seguit, una imatge de la xarxa de testeig utilitzada per a simular el diferents escenaris i 
pertorbacions. 
 



XARXA DE TESTEIG

LÍNIA 1 ANADA LÍNIA 1 TORNADA

12 km

ESTRATÈGIA APLICADAPLA DE CONTROL SEMAFÒRIC ESTRATÈGIA APLICADAPLA DE CONTROL SEMAFÒRIC
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3. XARXA DE L’H6 A BARCELONA 
 
Es mostra, tot seguit, una imatge de la xarxa de l’H6 de Transports Metropolitans de Barcelona utilitzada 
per a simular un cas real. 
 



LÍNIA H6 LÍNIA H6 
DE TMB
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ANNEX 2. RESULTATS NUMÈRICS OBTINGUTS PER CADA ESCENARI 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Tot seguit es presenta el recull dels resultats numèrics obtinguts per cada una de les 7 pertorbacions 
inserides a la xarxa de testeig, amb els quals ha estat possible la realització de totes les gràfiques 
mostrades com a resultats al llarg de la memòria del present estudi. També s’adjuntaran els 
corresponents a la simulació de la línia H6 de Transport Metropolitans de Barcelona. 
 
Per cada cas o pertorbació, s’adjuntaran un total de 15 taules, corresponents a les combinacions entre els 
3 models de control i els 3 temps de marge aplicats, juntament amb la variació del factor d’ajust d’interval. 
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2. RESULTATS NUMÈRICS DE LA XARXA DE TESTEIG 
 
2.1. Pertorbació nul·la (P0) 
 

     
 

     

  

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23040 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.173 -

Escenari_01
1

1 min
-
-
0

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1080 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22985 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.171 -

Escenari_02
1

3 min
-
-
0

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1081 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23031 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.178 -

1
6 min

-
-
0

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1101 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 208 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23373 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.145 -

2
1 min
0.05

-
0

Escenari_04
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1098 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23165 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.134 -

1 i 2
3 min
0.05

-
0

Escenari_05

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1099 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23198 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.143 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_06
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1107 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 208 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23468 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.147 -

2
1 min
0.1
-
0

Escenari_07
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1101 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23201 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.136 -

Escenari_08
1 i 2

3 min
0.1
-
0

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1103 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23246 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.142 -

Escenari_09
1 i 2

6 min
0.1
-
0

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.8 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1016 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21937 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.106 -

2 i 3
1 min
0.05

-
0

Escenari_10

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1030 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22078 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.111 -

1,2 i 3
3 min
0.05

-
0

Escenari_11

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.8 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1016 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21937 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.106 -

1,2 i 3
6 min
0.05

-
0

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22065 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.111 -

2 i 3
1 min
0.1
-
0

Escenari_13
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1025 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22023 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.107 -

1,2 i 3
3 min
0.1
-
0

Escenari_14
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22065 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.111 -

1,2 i 3
6 min
0.1
-
0

Escenari_15
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2.2. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 3 i 4 (P1) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1088 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 224 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23710 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.261 -

Escenari_01
1

1 min
-

Entre 3 i 4
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1083 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 209 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23131 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.210 -

1
3 min

-
Entre 3 i 4

2 min

Escenari_02
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1083 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 209 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23129 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.216 -

1
6 min

-
Entre 3 i 4

2 min

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 280 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2421 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1104 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 209 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23439 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.148 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

Entre 3 i 4
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 280 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2541 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1102 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23243 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.144 -

0.05
Entre 3 i 4

2 min

Escenari_05
1 i 2

3 min
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1025 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22108 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.131 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_06



 Estimació de la propagació de les demores dels vehicles en una línia de transport públic col·lectiu 
Annex 2. Resultats numèrics obtinguts per cada escenari 

 5

     
 

     
 

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1109 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 210 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23567 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.148 -

2
1 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_07

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 280 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2541 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1107 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23320 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.144 -

1 i 2
3 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_08
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1106 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23324 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.153 -

1 i 2
6 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1025 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22108 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.131 -

2 i 3
1 min
0.05

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_10

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1040 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22278 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.134 -

1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_11

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1025 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22108 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.131 -

1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1027 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22146 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.132 -

2 i 3
1 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_13

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 286 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2562 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1029 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22116 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.129 -

1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_14
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1028 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22163 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.132 -

1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 3 i 4
2 min

Escenari_15
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2.3. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 7 i 8 (P2) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 207 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23076 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.168 -

Escenari_01
1

1 min
-

Entre 7 i 8
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22979 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.154 -

Escenari_02
1

3 min
-

Entre 7 i 8
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22981 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.161 -

1
6 min

-
Entre 7 i 8

2 min

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 280 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2421 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1107 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 211 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23554 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.155 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

Entre 7 i 8
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 280 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2541 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1101 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23226 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.142 -

0.05
Entre 7 i 8

2 min

Escenari_05
1 i 2

3 min
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1101 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23233 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.149 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_06



 Estimació de la propagació de les demores dels vehicles en una línia de transport públic col·lectiu 
Annex 2. Resultats numèrics obtinguts per cada escenari 

 8

     
 

     
 

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 278 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2414 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1111 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 211 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23640 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.161 -

2
1 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_07
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1105 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23263 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.140 -

1 i 2
3 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_08
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1106 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23325 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.150 -

1 i 2
6 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1019 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21999 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.120 -

2 i 3
1 min
0.05

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_10
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1028 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22056 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.123 -

1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_11
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1019 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21999 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.120 -

1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1031 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22176 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.125 -

2 i 3
1 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_13

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22037 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.119 -

1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_14
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1031 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22163 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.126 -

1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 7 i 8
2 min

Escenari_15
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2.4. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 12 i 13 (P3) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2428 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23040 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.179 -

Escenari_01
1

1 min
-

Entre 12 i 13
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1080 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22988 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.171 -

Escenari_02
1

3 min
-

Entre 12 i 13
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1082 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23039 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.178 -

1
6 min

-
Entre 12 i 13

2 min

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2407 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1102 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 213 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23567 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.164 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1097 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23148 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.137 -

0.05
Entre 12 i 13

2 min

Escenari_05
1 i 2

3 min
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1099 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23188 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.146 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_06
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2407 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1111 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 216 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23779 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.168 -

2
1 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_07

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1101 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23211 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.139 -

1 i 2
3 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_08
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1104 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23262 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.147 -

1 i 2
6 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1021 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22000 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.114 -

2 i 3
1 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_10
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1032 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22118 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.120 -

1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_11
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1020 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21985 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.114 -

1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_12



 Estimació de la propagació de les demores dels vehicles en una línia de transport públic col·lectiu 
Annex 2. Resultats numèrics obtinguts per cada escenari 

 12

     
 
  

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2435 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22090 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.120 -

2 i 3
1 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_13
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1027 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 201 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22039 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.114 -

1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_14

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22090 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.120 -

1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 12 i 13
2 min

Escenari_15
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2.5. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 3 i 4 (P4) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 270 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2387 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1111 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 300 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 26555 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.487 -

1
1 min

-
Entre 3 i 4

5 min

Escenari_01
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1097 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 232 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24099 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.321 -

Escenari_02
1

3 min
-

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1088 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 216 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23445 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.294 -

Escenari_03
1

6 min
-

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 267 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.0 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2373 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1145 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 279 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 26364 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.346 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 274 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.0 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2521 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1123 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 233 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24527 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.263 -

Escenari_05
1 i 2

3 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1112 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 212 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23683 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.230 -

Escenari_06
1 i 2

6 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 265 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.0 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2366 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1146 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 272 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 26157 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.326 -

Escenari_07
2

1 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.1 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1119 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 225 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24201 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.233 -

Escenari_08
1 i 2

3 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1118 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 211 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23733 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.220 -

Escenari_09
1 i 2
6 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2407 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1040 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 227 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23077 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.244 -

Escenari_10
2 i 3
1 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1038 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 212 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22569 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.217 -

Escenari_11
1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1031 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 211 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22419 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.220 -

Escenari_12
1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 3 i 4
5 min
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2408 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1041 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 225 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23040 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.235 -

Escenari_13
2 i 3
1 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1033 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 210 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22443 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.214 -

Escenari_14
1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1039 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 210 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22521 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.213 -

Escenari_15
1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 3 i 4
5 min
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2.6. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 7 i 8 (P5) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 270 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2387 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1105 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 246 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24698 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.295 -

Escenari_01
1

1 min
-

Entre 7 i 8
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2548 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1088 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 212 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23311 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.214 -

Escenari_02
1

3 min
-

Entre 7 i 8
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1087 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 207 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23137 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.211 -

1
6 min

-
Entre 7 i 8

5 min

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 270 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2387 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1121 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 232 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24480 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.228 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

Entre 7 i 8
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1110 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 214 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23716 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.196 -

0.05
Entre 7 i 8

5 min

Escenari_05
1 i 2
3 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1104 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23306 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.181 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_06
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 270 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2387 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1124 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 234 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24592 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.229 -

2
1 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_07
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.1 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1111 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 213 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23708 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.194 -

1 i 2
3 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_08
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1108 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 205 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23380 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.183 -

1 i 2
6 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 274 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2401 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1048 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 219 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22929 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.197 -

2 i 3
1 min
0.05

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_10

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1044 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22396 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.172 -

1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_11
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1032 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 205 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22250 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.173 -

1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 7 i 8
5 min

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2407 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1054 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 223 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23173 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.202 -

Escenari_13
2 i 3

1 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1044 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22384 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.172 -

Escenari_14
1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1047 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22450 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.178 -

Escenari_15
1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 7 i 8
5 min
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2.7. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 12 i 13 (P6) 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 274 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2400 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1104 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 254 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24929 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.315 -

Escenari_01
1

1 min
-

Entre 12 i 13
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 278 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2534 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1084 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 207 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23106 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.185 -

Escenari_02
1

3 min
-

Entre 12 i 13
5 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1083 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 206 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23053 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.188 -

1
6 min

-
Entre 12 i 13

5 min

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 265 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.1 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2366 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1135 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 269 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 25881 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.305 -

2
1 min
0.05

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_04

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.1 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1111 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 215 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23770 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.175 -

0.05
Entre 12 i 13

5 min

Escenari_05
1 i 2
3 min

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1102 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23245 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.161 -

1 i 2
6 min
0.05

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_06
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 263 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 13.0 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2359 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1146 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 288 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 26710 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.357 -

2
1 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_07

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 13.1 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2527 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1114 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 219 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23950 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.185 -

1 i 2
3 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_08
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 282 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 13.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2668 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1105 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 204 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23297 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.161 -

1 i 2
6 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 276 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2407 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1027 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 215 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22489 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.155 -

2 i 3
1 min
0.05

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_10

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1030 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22123 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.134 -

1,2 i 3
3 min
0.05

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_11
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1015 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 21919 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.133 -

1,2 i 3
6 min
0.05

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 274 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 24 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 12 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2401 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 212 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22385 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.150 -

2 i 3
1 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_13
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 26 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 13 veh
Velocitat comercial 14.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2555 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1025 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 202 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22048 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.134 -

1,2 i 3
3 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_14

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 284 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 28 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 14 veh
Velocitat comercial 14.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2675 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1026 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 203 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 22089 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.135 -

1,2 i 3
6 min
0.1

Entre 12 i 13
5 min

Escenari_15
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3. RESULTATS NUMÈRICS DE LA XARXA DE L’H6 DE TMB 
 

     
 

     

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 205 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 21 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 21 veh
Velocitat comercial 11.9 km/h
Costos totals operacionals (CO) 1979 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1347 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 382 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 32831 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 1.043 -

Escenari_01
1

1 min
-
-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 215 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 22 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 22 veh
Velocitat comercial 11.9 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2073 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1308 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 279 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 28819 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.842 -

Escenari_02
1

4 min
-
-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 225 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 23 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 23 veh
Velocitat comercial 11.9 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2167 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1267 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 303 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 29007 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.947 -

1
6 min

-
-
-

Escenari_03

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 205 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 21 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 21 veh
Velocitat comercial 11.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 1979 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1147 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 325 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 27931 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.733 -

Escenari_04
2

1 min
0.05

-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 215 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 22 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 22 veh
Velocitat comercial 11.6 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2073 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1127 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 223 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 24257 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.418 -

Escenari_05
1 i 2
4 min
0.05

-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 225 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 23 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 23 veh
Velocitat comercial 11.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2167 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1041 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 230 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23193 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.434 -

1 i 2
6 min
0.05

-
-

Escenari_06
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 205 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 21 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 21 veh
Velocitat comercial 11.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 1979 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1125 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 288 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 26393 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.635 -

2
1 min
0.1
-
-

Escenari_07
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 215 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 22 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 22 veh
Velocitat comercial 11.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2073 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1109 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 221 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23919 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.383 -

Escenari_08
1 i 2
4 min
0.1
-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 225 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 23 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 23 veh
Velocitat comercial 11.5 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2167 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 1055 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 226 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 23289 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.422 -

1 i 2
6 min
0.1
-
-

Escenari_09

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 214 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 21 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 21 veh
Velocitat comercial 12.4 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2010 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 887 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 192 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 19638 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.204 -

2 i 3
1 min
0.05

-
-

Escenari_10
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 215 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 22 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 22 veh
Velocitat comercial 12.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2071 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 865 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 190 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 19242 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.202 -

Escenari_11
1,2 i 3
4 min
0.05

-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 225 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 23 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 23 veh
Velocitat comercial 12.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2166 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 897 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 198 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 20007 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.280 -

1,2 i 3
6 min
0.05

-
-

Escenari_12
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Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 224 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 21 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 21 veh
Velocitat comercial 12.3 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2045 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 888 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 194 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 19717 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.257 -

2 i 3
1 min
0.1
-
-

Escenari_13
Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 224 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 22 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 22 veh
Velocitat comercial 12.7 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2105 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 871 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 188 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 19270 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.203 -

Escenari_14
1,2 i 3
4 min
0.1
-
-

Estratègia
Slack
fa
Localització Pertorbació
Duració Pertorbació
Distància total viatjada pels autobusos 244 km·veh
Temps total de viatge dels autobusos 23 h·veh
Veh·km Cost (Cd) 3.5 €/veh·km
Veh·h Cost (Ct) 60 €/veh·h
Nºveh 23 veh
Velocitat comercial 12.2 km/h
Costos totals operacionals (CO) 2234 €
Temps total dels vianants dins del vehicle 888 h
Temps total dels vianants esperant a la parada 194 h
Factor del temps d'espera i viatge dins del vehicle (ρ) 1
Factor Temps Espera a la Parada (w) 2.2
Valor del temps (VdT) 15 €/h
Costos totals dels usuaris (CU) 19724 €
Coeficient de variació de l'interval de pas (Cv) 0.251 -

1,2 i 3
6 min
0.1
-
-

Escenari_15
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Les gràfiques de trajectòries són una eina molt útil per visualitzar el comportament general d’una línia de 
transport públic i identificar possibles problemes o irregularitats. En elles es representa la trajectòria 
seguida per cada un dels vehicles al llarg de tots els recorreguts que ha realitzat, obtenint per cada instant 
de temps la localització de qualsevol vehicle que està recorrent la línia. 
 
Tot seguit es presenta un recull de les trajectòries per cada una de les 7 pertorbacions inserides a la línia 
de testeig i com canvien en funció de l’estratègia aplicada. També s’adjuntaran les corresponents a la 
simulació de la línia H6 de Transport Metropolitans de Barcelona. 
 
Per cada cas o pertorbació, s’adjuntaran un total de 9 trajectòries, corresponents a les combinacions 
entre els 3 models de control i els 3 temps de marge aplicats. No es farà distinció entre factors d’ajust. 
 
Es recorda que l’estratègia anomenada com a ‘Estratègia 1’ a les gràfiques de resultats correspon a 
aplicar únicament el model de control en punts fixes, l’estratègia anomenada ‘Estratègia 2’ correspon a 
aplicar el model de punts en control fixes i el model de control de velocitat i, per últim, l’estratègia 
anomenada com a estratègia 3 correspon a aplicar conjuntament el model de control en punts fixes, el 
model de control de la velocitat i el model de control semafòric. 
 
Les trajectòries corresponen a una de les 5 simulacions realitzades, ja que no existeix el concepte de 
mitjana en aquest tipus de gràfica. 
 
 
2. TRAJECTÒRIES DELS VEHICLES DE LA XARXA DE TESTEIG 
 
 
2.1. Pertorbació nul·la (P0) 
 

 
 

 
 

Figura A03_1. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1.  
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Figura A03_2. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_3. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_4. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_5. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_6. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_7. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_8. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_9. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P0 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.2. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 3 i 4 (P1) 
 

 
 

 
 

Figura A03_10. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_11. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_12. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_13. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_14. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_15. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_16. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_17. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_18. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P1 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.3. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 7 i 8 (P2) 
 

 
 

 
 

Figura A03_19. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_20. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_21. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_22. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_23. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_24. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_25. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_26. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_27. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P2 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.4. Pertorbació de 2 minuts de duració entre les parades 12 i 13 (P3) 
 

 
 

 
 

Figura A03_28. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_29. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_30. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_31. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_32. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_33. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_34. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_35. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_36. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P3 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.5. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 3 i 4 (P4) 
 

 
 

 
 

Figura A03_37. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_38. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_39. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_40. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_41. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_42. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_43. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_44. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_45. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P4 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.6. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 7 i 8 (P5) 
 

 
 

 
 

Figura A03_46. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_47. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_48. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_49. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_50. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_51. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_52. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_53. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_54. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P5 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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2.7. Pertorbació de 5 minuts de duració entre les parades 12 i 13 (P6) 
 

 
 

 
 

Figura A03_55. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_56. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_57. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_58. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_59. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_60. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_61. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_62. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_63. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) corresponent a una 
pertorbació P6 amb un temps de marge de 6 minut i estratègia 3. 
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3. TRAJECTÒRIES DELS VEHICLES DE LA XARXA DE L’H6 DE TMB 
 

 
 

 
 

Figura A03_64. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 1 minut i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_65. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 3 minuts i estratègia 1. 
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Figura A03_66. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 6 minuts i estratègia 1. 

 

 
 

 
 

Figura A03_67. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 1 minut i estratègia 2. 
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Figura A03_68. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 3 minuts i estratègia 2. 

 

 
 

 
 

Figura A03_69. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 6 minuts i estratègia 2. 
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Figura A03_70. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 1 minut i estratègia 3. 

 

 
 

 
 

Figura A03_71. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 3 minut i estratègia 3. 
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Figura A03_72. Gràfica de trajectòries de la línia d’anada (part superior) i tornada (part inferior) amb un temps de 
marge de 6 minut i estratègia 3. 

 
 




