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1. INTRODUCCIÓ 
Avui en dia la importància del transport públic en les grans ciutats és un fet 

que està fora de tot dubte. Cada cop existeixen més exemples de ciutats 
totalment col·lapsades per l’ús excessiu dels vehicles privats. Per a poder 
combatre aquesta situació, i descongestionar així els carrers de la ciutat, els 
ajuntaments inverteixen una part important dels seus recursos en potenciar i 
millorar les seves xarxes de transport públic. Però per a que aquesta opció de 
transport pugui competir amb el vehicle privat és necessari que tingui un 
funcionament eficient.  

 
En ciutats que tenen una flota considerable d’autobusos es pot donar el cas 

que a l’augmentar la xarxa d’autobusos per tal d’incentivar el transport públic, 
enlloc de millorar s’estigui empitjorant el servei. 

Un exemple molt clar d’aquest problema el podem trobar a la ciutat de 
Barcelona, en concret si ens fixem en l’Avinguda Diagonal. Aquest corredor és 
un dels principals de la ciutat i, per tant, passen moltes línies per ell. Aquestes 
interaccionen entre elles, de manera que en algunes parades quan un autobús 
arriba, aquest s’ha d’esperar perquè la parada està ocupada per un o varis 
autobusos. 

Si s’afegeixen línies d’autobús en aquest corredor, s’està congestionant 
encara més les parades, de tal forma el temps de recorregut dels autobusos 
augmenta. 

 
Per solucionar aquest problema s’ha d’intentar que les noves línies que 

s’introdueixen en la xarxa no congestionin el sistema, sinó que tornin més 
eficient la xarxa i millorin realment el servei. Això es pot aconseguir fent que les 
noves línies no passin pels corredors principals, sinó que busquin noves rutes 
per carrers paral·lels per tal d’alliberar les artèries congestionades.  

Aquesta solució pot tenir greus inconvenients, com ara no tenir en compte la 
gran quantitat de transbords que hi ha en les artèries principals de les ciutats. 
Per tant, no es poden ignorar els transbord entre línies, sinó que hi ha d’haver 
un balanç entre la millora del temps de recorregut i la disminució dels possibles 
transbords. 

 
Aquesta nova visió ha motivat la creació d’una nova metodologia de disseny 

de xarxes d’autobús, en que, a diferència dels models anteriors,  s’hi contempla 
la variació del temps de recorregut dels autobusos. En el present treball, la 
forma de calcular els temps de recorregut i la velocitat comercial dels 
autobusos ha estat la que descriu el Transit Capacity and Quality of Service 
Manual-2003 (veure annex 1). D’aquesta manera s’obté la velocitat en un carril 
depenen de l’espaiament entre parades de la línia, demores derivades de les 
senyals semafòriques i girs de vehicles a la dreta que afectin al carril, 
operacions de salt de parades i interferències causades per altres autobusos. 

 
Per a la creació d’aquesta nova metodologia de disseny de xarxes 

d’autobús, s’haurà de trobar un nou model de Generació de Rutes en el que 
s’hi pugui introduir la variació de la velocitat dels busos segons les expedicions 
que hi hagi en cada moment en els corredors.  
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Per tal de poder trobar aquest nou model, primer de tot s’ha de fer un estudi 
de tots el models i algorismes formulats fins a l’actualitat. En cap dels models o 
algorismes formulats fins ara,  no s’ha tingut en compte l’efecte de la congestió 
de corredors, ni la variació de la velocitat comercial degut al nombre 
d’autobusos que circulen pel corredor. 

Tot i això , el nou model de generació de ruta serà una modificació del 
model formulat per Ceder i Israelí [1998], ja que aquest és el millor model per 
tal d’introduir la variació de velocitat . A més, aquest model té els diferents 
temps separats en les components de la funció objectiu i això facilita la 
formulació i l’estudi de les variacions d’aquests temps en funció de les rutes 
generades. 

Amb el nou model i la nova funció objectiu formulades, el següent pas és el 
més llarg i complicat, ja que és la implementació d’una eina informàtica que ens 
generi les xarxes d’autobús.  

Aquest algorisme s’implementa amb Visual Basic, que utilitza el llenguatge 
de programació Basic. S’ha utilitzat aquest llenguatge de programació, ja que 
és un dels més comuns, i de cara a investigacions futures sempre serà més 
senzill d’utilitzar el programa per a altres usuaris. 
 

Un cop ja es té el programa de generació de rutes, es procedeix a fer varis 
estudis utilitzant aquest programa en una bateria de problemes teòrics. Aquests 
estudis serviran tant per a complir els objectius marcat en el treball, realitzar un 
estudi de costos de les xarxes generades, com per a veure la influència que té 
en el disseny de xarxes varis paràmetres de la mateixa xarxa. 

 
El present treball s’ha dividit en vuit capítols. El primer, que és el present, fa 

una petita descripció del problema que s’ha identificat, i explica les possibles 
solucions a aquest. El segon capítol s’ocupa dels objectius del treball. El tercer 
exposa un breu estat del coneixement, on s’expliquen models i algorismes 
existents. Els capítols quart i cinquè constitueixen el nucli del treball, ja que 
s’explica el nou model de generació de rutes i l’algorisme que permet aplicar-lo. 
A continuació s’analitzen els resultats de varis estudis on  s’ha aplicat 
l’algorisme. Finalment, el sisè i setè capítols hi ha les conclusions i les 
possibles línies d’investigació en el camp del present treball.  

 
  


