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3. ESTAT DEL CONEIXEMENT  
La planificació del transport públic col·lectiu urbà (TPCU) basada en eines 

d’ajuda en la presa de decisions cobra cada vegada més importància, tant en 
països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament. Una 
proporció important dels viatges en mitjanes i grans ciutats son efectuats 
utilitzant transport públic.  

Les eines d’ajuda en la presa de decisions en molts casos complementen el 
coneixement i experiència professional amb elements quantitatius. Les 
primeres eines proposades s’han utilitzat en planificació a curt i mig termini, 
però els canvis operacionals poden tenir un cost important de implantació 
(financers, polítics i socials), per això s’han de considerar a llarg termini. 

 
La planificació d’un sistema de Transport Col·lectiu Urbà implica determinar 

un pla de recorreguts, freqüències, horari, assignació de personal i flota, 
òptims.  Aquest procés es pot descompondre en etapes [Ceder i Wilson, 1986] 
de la següent manera: 

 
1) Disseny de rutes: quantitat de parades i línies i el traçat en el seu 

recorregut 
2) Determinació de freqüències: de passada per cada línia.  
3) Determinació d’horaris: taules d’horaris de cada línia y sincronització 

entre aquelles que comparteixin punts de transferència (transbords). 
4) Assignació de flota: en base als vehicles disponibles per a realitzar 

els viatges. 
5) Assignació de personal i recursos disponibles als viatges programats 

per cada línia. 
 

Les dos primeres etapes són generalment executades per les entitats 
reguladores, és a dir, administracions locals o nacionals. Les tres últimes 
etapes són generalment executades per l’operador del servei, la empresa de 
transport. 

 
La optimització d’un sistema de Transport Col·lectiu Urbà planteja objectius 

del tipus: minimitzar els costos totals de tots els agents. La solució global al 
problema depèn de la solució de cada una de les etapes del procés; es 
raonable pensar que les solucions factibles de les tres últimes etapes del 
procés estan condicionades per les solucions obtingudes en les dos primeres 
[Ceder i Wilson, 1986].  
 

Els problemes de l’assignació de flota i personal han sigut molt estudiats 
amb resultats publicats [Wren, 1999]; es modelen com problemes clàssics 
d’optimització combinatòria,  programació lineal entera, i, en molts casos, es 
resolen de forma exacta. 

 
El problema de disseny i optimització de rutes i freqüències ha sigut menys 

estudiat i es més complicat d’estudiar. Baaj y Mahmassani [1991] enumeren les 
següents dificultats:  
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1) Formulació del problema: en definir les variables de decisió (en 
particular l’elecció de la línia per part del que viatja) i la funció 
objectiu. 

2) No linealitat i no convexitat del problema. 
3) Naturalesa combinatòria del problema, amb variables discretes. 
4) Múltiples objectius: existeix un trade-off (compensació) entre els 

objectius dels usuaris (passatgers) del sistema, i els operadors 
(empresa de transport), que fa que no pugui existir una única solució 
òptima, sinó varies solucions no dominades. Una solució és no 
dominada quan no existeix una solució que millori la funció en algun 
objectiu sense empitjorar la resta. 

5) Disposició especial de les rutes: formalització d’una bona disposició 
d’elles. 

 
Les primeres eines de disseny òptim de rutes i freqüències sorgeixen en la 

dècada dels 70, basats en idees intuïtives, sense una formulació del model i la 
seva funció objectiu, en alguns casos sense exploració de l’espai de solucions. 
En la dècada dels 80 es van formular algunes funcions objectiu, i s’incorporen 
nous paràmetres tals com el cobriment de la demanda, el factor de càrrega 
(proporció de passatgers respecte a la quantitat de seients) i transferències 
dels autobusos [Axhausen i Smith, 1984].  En la dècada dels 90 apareixen 
altres enfocs, com va ser la utilització de la metaheurística i la exploració de 
l’espai de solucions. 

 

3.1. Disseny de xarxes 

El problema del disseny de xarxes de transport públic és més complicat que 
el problema tradicional de disseny de xarxes. A més de determinar els arcs que 
s’han d’incloure en la xarxa, en el disseny de xarxes de transport públic també 
s’han de determinar els arc en que passa cada ruta i la freqüència de cada una 
d’aquestes rutes. 

El resultat del disseny de xarxes de transport ha d’incloure un sistema de 
rutes i de freqüències. El més comú es presentar el problema com un graf de 
nodes, arcs i posteriorment, rutes. Sigui G=(N,A) el graf on N es el sistema de 
nodes i A el sistema d’arcs que uneixen els nodes, i R representa el sistema de 
rutes. Els nodes representen les interseccions (p.e. parades d’autobús), però 
també poden representar el centre d’una zona geogràfica. Un arc entre els 
nodes representa un mode de transport entre els nodes (com anar d’un node a 
un altre), i una ruta representa una seqüència de nodes i arcs d’un sol mode de 
transport (p.e. una línia d’autobús). 

  
Com a entrada a aquest problema, la formulació assumeix que existeix una 

matriu d’Origen- Destí (O-D), cobrint la demanda entre el sistema de nodes o 
les zones, sobre una base diària o per un període específic del dia (hora punta 
o hora vall).  Amb els fluxos origen- destí i una assignació d’aquests a les rutes, 
es determina el sistema de rutes i les freqüències. 

 
Un dels desafiaments del disseny de xarxes està en la especificació de la 

funció objectiu. El més comú es agafar com a objectiu el reduir al mínim el 
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temps total de recorregut o el cost generalitzat del recorregut. El cost 
generalitzat es pot trobar aplicant diversos pesos a les components de la funció 
objectiu tals com el temps d’accés al node, temps d’espera inicial, temps en el 
vehicle, temps de transferència, i temps de sortida. Algunes formulacions 
també inclouen el número de transferències com a component del cost 
generalitzat. 

A més, els costos del operador de transport també es poden considerar, 
explícitament en la funció objectiu o com una restricció d’aquesta. Tals costos 
poden incloure els gastos d’explotació, donats en funció de la longitud de la 
ruta (en distància o temps) i de la freqüència, i el cost fix d’una flota i de la 
infrastructura de l’autobús al llarg de la xarxa de ruta.  Si s’inclouen els costos 
de l’operador, es pot formular un objectiu compost, o el problema es pot 
especificar com un problema de programació multi-objectiu. 

A més d’aquesta formulació tradicional de l’objectiu, altres components 
influeixen en el problema; aquest inclouen: assegurar una cobertura adequada 
en la xarxa per a proporcionar accés als nodes específics; assegurar 
freqüències mínimes de servei als nodes o als arcs específics de la xarxa; i, 
altres consideracions del disseny tals com la disponibilitat de la infrastructura o 
dret de pas per a les rutes. 

 
En la pràctica, el problema de disseny de xarxes incorpora cada un d’aquest 

objectius i components en una formulació més interactiva del problema, on les 
rutes es poden construir per mètodes computacionals, però en última instància 
és selecciona la solució conjuntament amb una revisió manual feta per 
dissenyadors i planificadors de la xarxa.  

A continuació discutim alguns dels models més significatius que confien en 
les tècniques de programació matemàtica. 

 

3.1.1. Models per la optimització de recorreguts i freqüències 
d’autobusos 

El problema de disseny de xarxes es sap que és NP-difícil [Magnati i Wong, 
1984].  Conseqüentment, els apropaments al problema confien en tècniques 
heurístiques per a solucionar problemes de grandària raonable. Molts treballs 
inicials, van descompondre el problema en dos etapes: primer, es construeix el 
sistema de rutes; en segon lloc, es determina les freqüències per a aquestes 
rutes.  Això s’inclou en el treball realitzat per Lampkin i Saalmans [1967]  i 
Silman, et al [1974]. En la primera etapa, els mètodes heurístics s’utilitzen per 
construir les rutes “esquelètiques”, i aquestes rutes esquelètiques s’amplien per 
cobrir el  sistema complet de nodes de la xarxa. Les rutes es defineixen un cop 
i les freqüències son determinades reduint al mínim el temps total de recorregut 
del passatger, calculat com la suma de la demanda Dij de la matriu O-D 
multiplicat per el temps de recorregut Tij, conforme a una restricció en la flota 
(restricció del pressupost). 

 
Minimitzar ∑∑

∈ ∈Ni Nj
ijij fTD )(       (1) 

 
 Subjecte a la següent restricció: 
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  [ ] ≤∑

∈Rr
rr fRT  V         (2) 

 
En aquesta formulació, RTr és el temps d’anada- tornada en la ruta r, f és la 

freqüència en la ruta r i V és la grandària de la flota. El temps Tij de recorregut, 
inclou el temps d’espera previst en funció de les freqüències f de les rutes que 
tenen com a origen i, i les transferències des de qualsevol node k al parell de 
nodes i, j. Lampkin i Saalmans [1967] van utilitzar un procediment per trobar els 
valors finals de les freqüències, basat en l’atzar. Silman, et al [1974], van afegir 
un cost a l’objectiu per al número estimat de gent de peu en l’autobús; es dóna 
aquest cost com una funció a trossos diferenciable de la freqüència de la ruta.  
S’utilitza un mètode de projecció de gradients per a reduir al mínim el temps 
total del recorregut. 

 
Dubois, et al [1979] van descompondre el problema de disseny de xarxes 

en tres subproblemes. El primer implica determinar els arcs en la xarxa de 
carrers en la qual funcionarà el servei; el segon determina les rutes; i el tercer 
determina les freqüències òptimes de cada ruta. En el primer pas, es formula 
un problema tradicional de disseny de xarxa, on l’objectiu es dona en (1), 
utilitzant només temps en el vehicle, com el temps de recorregut,  conforme a 
una restricció del pressupost en el cost de funcionament en un carrer, i les 
variables binàries de la decisió que indiquen si un segment del carrer està en la 
solució final. S’utilitza un mètode heurístic  per a solucionar aquest problema, 
començant amb un arbre inicial, que minimitzi al màxim el total del temps de 
viatge, i després afegint nous arcs que redueixin aquest temps. S’utilitza una 
assignació tot-o-res del flux de demanda O-D en el camí més curt per a estimar 
la funció objectiu. En el segon pas, es genera un sistema màxim de rutes en la 
xarxa de carrers. Aquest sistema de rutes està conforme a les regles 
heurístiques per a determinar l’estructura final de la ruta: (i) les rutes amb un 
fort flux de transferència, s’uneixen; (ii) es suprimeixen els segments de la ruta 
on la demanda es servida amb eficàcia per altres rutes; i (iii) s’uneixen les rutes 
que es sobreposen. En el tercer pas, les freqüències òptimes de la ruta es 
troben utilitzant un mètode similar al Lampkin i Saalmans [1967]. Els temps 
d’espera es consideren explícitament en aquest últim pas. 

 
 
Una presentació més formal del problema del disseny de xarxes de 

transport amb un apropament a la programació matemàtica és la donada per 
Hasselström [1981]. Hasselström va proposar un procés de dos etapes de 
disseny de les xarxes en el qual els camins i les freqüències es determinen 
simultàniament. En la primera etapa, es genera una xarxa inicial de rutes; en la 
segona etapa, es refina aquesta xarxa de rutes i es realitza una evolució 
detallada de les rutes i de l’assignació dels passatgers. A més de solucionar el 
problema de la ruta i de la freqüència simultàniament, l’avantatge de 
Hasselström està en la posada en pràctica i ús per a una mida realista de la 
xarxa.  
 

En la primera etapa, la formulació de Hasselström [1981] inclou una funció 
directa de la demanda, permeten que la demanda sigui determinada 
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endògenament. La forma del model de demanda directa es basa en un model 
tradicional de gravetat amb paràmetre β, on tots els termes no dependents en 
la estructura de la ruta o en les freqüències s’inclouen en un terme constant Kij 
per a cada parella O-D de i, j. Els elements restants de costos generalitzats son 
donats per Cij, que es una funció del sistema de les freqüències f. La freqüència 
de cada ruta es denomina fr. La funció objectiu, maximitzant l’excés del 
consumidor, es equivalent a maximitzar el número de passatges amb una 
funció de demanda. Com a obligacions, Hasselström [1981] considerava una 
restricció C  del pressupost que inclou un cost per a cada ruta de cr. També hi 
ha una freqüència mínima requerida per a cada zona s∈  S, donada com a Δs. 
Si una ruta serveix a una zona s, això s’indica mitjançant un paràmetre binari 
δrs. Finalment, les freqüències s’han d’incloure en un sistema factible F (p.e. 
números enters no negatius). 

 
El problema del disseny de xarxes, en la seva primera etapa, es formula de 

la següent manera (en aquesta formulació, la notació s’ha simplificat per a 
ocupar-se d’un sol mode de transport; els modes múltiples també es poden 
considerar en la xarxa). 

 
Maximitzar ∑∑

∈ ∈Ni Nj
ijD        (3) 

 
  ,)( fC

ijij
ijeKD β−⋅=  ∀ i, j ∈ N      (4) 

 
Subjecte a les següents restriccions: 

 
Cfc

Rr
rr ≤∑

∈

         (5) 

 
,sf

Rr
rsr Δ≥∑

∈

δ  ∀ s ∈  S      (6) 

 
,Ffr ∈  ∀ r ∈  R       (7) 

 
En (4), el terme generalitzat Cij, es una funció de cost de la freqüència f, 

incloent-hi la espera i el temps de transferència per als parells de O-D, segons 
el que s’ha determinat en l’assignació de passatgers. La demanda, per tant, es 
dona en funció de les freqüències del servei. 

 
Per a solucionar la primera etapa d’aquest model, es genera una xarxa 

inicial enumerant totes les rutes possibles que serveixen un parell de parades. 
Llavors utilitzem un sistema de regles heurístiques per a tallar les rutes inferiors 
d’aquest sistema. Llavors, les rutes finals i les freqüències son construïdes 
solucionant un problema matemàtic: un mètode és utilitzar un programa lineal 
per a maximitzar el flux de passatgers; un segon mètode és utilitzar un 
programa no linear convex per a maximitzar l’excés del consumidor. En 
aquesta etapa, la assignació de passatgers utilitzar totes les rutes comuns per 
a determinar el temps d’espera i de transferència. Les variables de decisió per 
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a les dues formulacions son les freqüències de cada ruta; les rutes amb 
freqüències molt baixes es poden eliminar de la solució. 

En la segona etapa, es realitza una assignació detallada, i es refinen les 
rutes. La assignació de passatgers en les rutes existents es realitza amb el 
mètode heurístic de Andreasson [1977]. Amb aquesta nova assignació, es 
consideren varis refinaments de la ruta. Primer, es proposa la connexió de 
segments de ruta en les interseccions de rutes; aquest problema es formula 
maximitzant el pes en el s segments de rutes i transformant-los en 
interseccions. També, un programa no lineal es pot formular per a la re-
optimització de freqüències, utilitzant la restricció de la mida de la flota de 
vehicles. Aquesta optimització es soluciona per una “relaxació Lagrangeana”. 

 
Hasselström [1981] analitza un cas d’estudi de 50 rutes d’autobús local, 10 

rutes de tramvies i servei Express de autobús. Des de llavors, la metodologia 
s’ha desenvolupat com a software comercial, i per tant pot solucionar mides 
realistes del problema. 

 
 
En el treball de Ceder i Wilson [1986], es suggereixen dos formulacions 

matemàtiques per al problema de disseny de xarxes d’autobús diferents. La 
primera formulació considera com a objectiu del passatger el reduir al mínim el 
temps de recorregut sobre l’autobús, expressat com a suma de “excés” de 
temps de recorregut (com és de més gran que el temps mínim de recorregut 
mitjançant una ruta directa, ΔpHij) més el temps de transferència (rij), sumat a 
través de tots els parells de O-D. Aquest objectiu es redueix al mínim subjecte 
a les restriccions de maximitzar el temps de viatge O-D (com a percentatge 
sobre el camí més curt, tmij), limitacions superiors i inferiors de la longitud de la 
ruta (expressada en unitats de temps de viatge, L), i una restricció del nombre 
màxim de rutes (n).  

 
Minimitzar ∑∑

∈∈

+Δ
Nji

ij
Nji

ij rpH
),(),(

     (8) 

   ijm
ij

ij

t
t

α+≤ 1        (9) 

21 LLL k ≤≤        (10) 
 

mn ≤         (11) 
 
Una segona formulació agrega a la funció objectiu els costos de temps 

d’espera del passatger (t’ij), del funcionament i de cost del vehicle (C2·Z); també 
inclou una restricció en la freqüència mínima (Fk) de cada ruta i una en  la mida 
de la flota (W màxim tamany de flota).  

 

Minimitzar ZCtrpHC
Nji

ij
Nji

ij
Nji

ij 2
),(),(),(

1 ' +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++Δ ∑∑∑

∈∈∈

   (12) 

 
mk FF ≥  per a totes les rutes k    (13) 
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∑ ≤
k

kk WFL )(       (14) 

 
Per a generar un gran sistema de rutes factibles, Ceder i Wilson [1986] van 

proposar un sistema heurístic en el qual es processa cada node senyalat per 
separat. Es condueix una recerca en que les rutes potencials que no 
compleixen la condició de temps de viatge màxim s’eliminen. A més, és calcula 
“l’excés” de passatgers hora per a cada ruta. Aquest sistema de rutes factibles 
es poden utilitzar per a la investigació i l’assignació addicional de passatgers. 

 
 
La formulació matemàtica de Ceder i Wilson [1986] va ser ampliada més 

recentment per Israelí [1992] i altres escrits  [Israelí i Ceder, 1989, 1993; Ceder 
i Israelí, 1998]. En aquesta investigació, el problema de disseny de xarxes de 
transport es formula com un problema de programació multi-objectiu, amb dos 
objectius: el cost total del passatger (Z1) i la mida de la flota de l’operador (Z2). 
El total de costos dels passatgers Z1 inclou les hores del passatger en el 
vehicle entre l’origen i el destí PHij, temps d’espera i de transferència entre 
l’origen i el destí WHij, i les hores en la ruta r en que els seients estan buits EHr. 
Aquests tres termes tenen diversos pesos (pes a1, a2 i a3) . Formalment, es 
descriuen els objectius com: 

 
Minimitzar ∑∑∑∑∑

∈∈ ∈∈ ∈

++=
Rr

r
Ni Nj

ij
Ni Nj

ij EHaWHaPHaZ 3211   (15) 

Minimitzar =2Z Mida de la Flota     (16) 
 
Les restriccions en la formulació inclouen l’assignació del passatger d’una 

matriu fixa de la demanda, i freqüències mínimes en cada ruta. Aquest 
problema es soluciona amb l’heurístic següent: 

 
1. El sistema complet de rutes factibles s’enumera, de forma similar a 

Ceder i Wilson [1986]. 
2. S’agreguen a la xarxa les rutes directes addicionals entre els parells 

de O-D amb alta demanda, on l’origen i el destí no son nodes de les 
rutes. En segon lloc, el número de transferències requerides per a 
cada parell de O-D per a l’estructura donada per cada ruta es calcula, 
fins a un màxim (p.e. 1 ó 2 transferències). 

3. Un sistema mínim de rutes s’obté com un procediment heurístic. Es 
defineix cada columna com una ruta o una combinació factible de 
rutes que resolt el número màxim de transferències; les files son 
parells de O-D. L’objectiu redueix al mínim la desviació de les 
trajectòries més curtes, mentre que les restriccions que mantenen la 
connectivitat per a cada O-D s’aparellen (és a dir, accessible dins del 
número màxim de transferències permeses). 

4. Es determina l’assignació del flux de les trajectòries, i les freqüències 
en cada trajectòria de forma iterativa. Es determinen les freqüències 
basades en el segment de màxima càrrega en cada ruta, i aquests 
s’utilitzen per a calcular el temps d’espera i de transferència an 
l’assignació. El procediment de l’assignació es basa lliurement en el 
de Marguier i Ceder [1984]. Amb aquesta informació es calcula Z1. 
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5. Es determina la mida mínima de la flota Z2 utilitzant el mètode de 
Stern i Ceder [1983]. 

6.  Es consideren noves rutes per explorar altres punts en l’espai de 
solucions per als dos objectius. En aquest procediment, una tècnica 
de generació de columnes s’utilitza per evitar reevaluar rutes 
prèviament acceptades. Aquests nous sistemes són reevaluats 
repetidament pels passos 3 i 5. 

7. Els sistemes de rutes s’avalua i es presenta per a la presa de 
decisions. 

 
El mètode de Israelí i Ceder [1993] es va provar en una xarxa fictícia de 8 

nodes i 14 arcs (basats en un problema similar de Ceder i Wilson [1986]), una 
mica limitada com a cas de prova. Les seves principals aportacions son: un 
tractament formal del problema (reduint alguns subproblemes a problemes 
clàssics com el de set covering), i el mètode proposat per a la identificació de 
les solucions no dominades. 

 
 
Un altre apropament de programació matemàtica al problema de disseny de 

xarxes de transport va ser proposat per van Nes, Hamerslag i Immers [1988]. 
En aquest apropament, les rutes i les freqüències es determinen 
simultàniament. La funció objectiu maximitza el número de viatges directes (es 
a dir, viatges sense transferència) servits en la xarxa, per una mida donada de 
la flota. Es proposa un model directe de demanda per estimar els viatges 
d’origen-destí amb transport públic; els viatges son proporcionals a la atracció 
de la zona origen i, Oi i la zona destí j, Dj , i es una funció exponencial del cost, 
similar a la de Hasselström [1981]. Es formula la funció objectiu com: 
 

Maximitzar ∑∑
∈ ∈

−

Ni Nj

fC
ji

ijeDaO )(β       (17) 

 
Es defineix el terme generalitzat del cost Cij com una funció explicita de les 

freqüències del subconjunt òptim de rutes que serveix l’origen i  dels 
passatgers, Ri

*  [Chriqui i Robillard 1975].  
 

c
f

KfC

iRr
r

ijij ++=
∑
∈ *

60)( α        (18) 

En aquesta equació A i c són constants. Aquesta equació assumeix, per al 
servei directe, una constant Kij per al temps d’accés, temps de sortida i temps 
de recorregut del vehicle, i agrega un terme per al temps d’espera en funció de 
les freqüències en les rutes acceptables. 

 
Una varietat de restriccions s’utilitza en aquesta formulació. Per això, 

considera un sistema M={1, ..., m} de tipus de vehicles, amb Nm número total 
de vehicles disponibles de tipus m. El funcionament d’un vehicle de tipus m 
incorpora un factor de cost km. S’assignen un total de Nr vehicles a la ruta r, 
amb un indicador bmr igual a 1 si el vehicle de tipus m s’assigna a la ruta r. Amb 
aquestes variables, les restriccions inclouen: una restricció del pressupost de 
C, la disponibilitat de Nm vehicles, el sistema de les F freqüències factibles, i 
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l’assignació d’autobusos entre les rutes basades en la freqüència i l’anada-
tornada en la ruta RTr. Matemàticament, aquestes restriccions es formulen 
com: 

 
CbNk

Rr
mrr

Mm
m ≤∑∑

∈∈

        (19) 

 
,m

Rr
rr NbN ≤∑

∈

 ∀m ∈  M      (20) 

 
,Ffr ∈  ∀r ∈  R        (21) 

 

,
60

1 r
r

rr NRTfN ≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<−  ∀r ∈  R      (22) 

 
La tècnica de la solució adoptada per van Nes, Hamerslag i Immers [1988] 

es una heurística en la qual es fixen totes les freqüències de les rutes 
propostes a 0. Cada ruta s’avalua amb respecte el seu potencial de millora de 
la “eficàcia”, definida com el quocient dels passatgers agregats pel servei 
directe i el cost addicional d’augmentar la freqüència, avaluat dins de (12) – 
(15).  Es selecciona la ruta amb la eficàcia més alta i s’augmenta la freqüència 
en aquesta ruta, fins al pressupost disponible i es consumeixen els vehicles 
disponibles. Es demostra que aquest heurístic es similar a avaluar les 
condicions de Kuhn-Tucker per al problema quan la restricció del pressupost 
s’inclou en l’objectiu com un multiplicador de Lagrange. El multiplicador de 
Lagrange es idèntic a la mesura de la “eficàcia”, i aquests han de ser 
aproximadament iguals a través de les rutes en la solució final. 

Van Nes, Hamerslag i Immers [1988] van provar aquesta tècnica en una 
xarxa als Països Baixos amb 182 nodes i 115 zones, amb una xarxa de 8 rutes. 
L’informe també divulga que el sistema que modela es capaç de solucionar 
casos de fins a 250 nodes, 150 zones i 750 rutes possibles. 
 
 

Estudis més recents també inclouen un gran número de mètodes 
metaheurístics.  Baaj i Mahmassani [1991] i altres estudis relacionats [1990, 
1992, 1995] plantegen minimitzar els temps totals de transferència de 
passatgers i la mida de la flota, subjecta a unes restriccions de freqüència, 
factor de càrrega i mida de la flota.  

 
La funció objectiu minimitza la demanda dij (quantitat de viatges per unitat 

de temps) per el temps total de viatge tij (en vehicle, espera i transferència, si 
existeix) entre els nodes i i j; i la freqüència d’autobusos operant en la línia r per 
el temps de viatge de la ruta r. Cada un d’aquest paràmetres està ponderat 
mitjançant les constant C1 i C2.  

 
La restricció de la freqüència factible obliga a que la freqüència dels 

autobusos operant per una ruta r, fr, sigui superior a una mínima freqüència fmin. 
El factor de càrrega ha de ser igual al quocient entre el flux màxim per arc en la 
ruta r, (Qr)max, i els passatgers asseguts a l’autobús, fr·CAP (on CAP és la 
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capacitat de passatgers asseguts als autobusos); i aquest factor ha de ser 
inferior a un factor de càrrega màxim permès. L’ultima restricció es refereix a la 
mida de la flota, i limita la suma de tota la flota que opera en les diferents rutes 
a la mida de flota disponible W. Per tant, la formulació del model és: 

 
Minimitzar ∑∑ ∑

∈ ∈ ∈

+
Ni Nj Rr

rrijij tfCtdC 21      (23) 

 
Subjecte a les següents restriccions: 
 

  ,minff r ≥  ∀ r ∈ R        (24) 
 

( )
,max

max LF
CAPf

Q
LF

r

r
r ≤=  ∀ r ∈ R      (25) 

 
∑∑
∈∈

≤=
Rr

rr
Rr

k WtfN         (26) 

 
 
Amb una formulació similar a la proposta per Baaj i Mahmassani [1991], 

apareix el model descrit per Ngamchai i Lovell [2000]. Aquest model permet 
calcular freqüències de rutes; encara que requereix l’ús de coeficients de 
conversió en la mateixa unitat ($/hora) de totes les components de la funció 
objectiu.  

 
Minimitzar { }UWCUVCFC ++       (27) 
 
On FC és el cost de la flota, UVC és el cost del viatge dels usuaris en el 

vehicle, i UWC és el cost d’espera dels usuaris. En aquest model, la restricció 
que tenim és el factor de càrrega, que ens imposa una freqüència mínima.  

Els diversos costos utilitzats en la funció objectiu és calculen de la següent 
manera: 

 

∑
∈

=
Rr r

rV

h
d

V
C

FC
2

        (28) 

∑
∈

=
Nji

ijij
V Dq

V
UVC

,

γ
        (29)  

∑ ∑
∈ ∈

=
Rr Nji

rijrij
W hqUWC

,2
α

γ
       (30) 

 
On CV és el cost per hora de l’operació de l’autobús i V és la velocitat de 

l’autobús en la xarxa. Entre cada parell de nodes i, j tenim que qij és la 
demanda entre ells (quantitat de passatgers per hora), Dij és la longitud de la 
ruta més curta seleccionada pels passatgers que viatgen de i a j.  dr és la 
longitud de cada ruta i αijr és un coeficient que és igual a 1 si la ruta r utilitza 
l’arc (i,j) o és igual a zero en cas contrari. γv i γw són els coeficients que reflexen 
el valor subjectiu dels temps de viatge i el temps d’espera (coeficients de 
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conversió en la mateixa unitat).  Finalment hi ha hr que és l’espaiament 
temporal del servei operant en la ruta r (invers de la freqüència). En aquest 
últim factor és on hi ha la restricció del factor de càrrega: 

 

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
∑
∈

max

,

,
4

min r

Nji
ijW

Vr
r h

ijrqV
Cd

h
αγ

      (31) 

 
 on hr

max depèn del factor de càrrega i de l’arc amb major flux de la ruta r. 
 
 
 Finalment,  tenim un model que és diferencia de tots els anteriors en la 
especificació dels components del sistema. És el model de Gruttner, et al 
[2002] que proposa un model d’assignació alternatiu, que utilitza el mètode logit 
mitjançant el càlcul d’utilitats de cada línia per a cada parell Origen-Destí (i,j). 
No és contemplen aspectes tals com la determinació de freqüències i 
dimensionament de flota. 
Aquest model també requereix la utilització de coeficients de conversió, 
coeficients que representen la importància relativa de cada objectiu (α i β) i de 
valors subjectius del temps (VST). La funció objectiu del model pretén 
maximitzar la diferencia entre la funció dels beneficis de l’operador  (FO) i la 
funció dels costos dels usuaris (FU); aquestes dues funcions s’avaluen per a 
cada ruta i-éssima vàlida (Ri є R).  
 

 Maximitzar { })()( ii RFURFO ⋅−⋅ βα      (32) 
 
La funció dels beneficis de l’operador és calcula com la diferència entre els 

ingressos de l’operador (IOr) i els costos de l’operador (COr). Els ingressos de 
l’operador ve determinat per l’afluència de viatges que atreu cada ruta per la 
tarifa cobrada; i els costos són la distància de la ruta pel cost unitari de 
l’operació per quilòmetre.  

La funció dels costos de l’usuari és calcula de la següent manera: 
 

( )∑
∈

××⋅++⋅==
Nji

ijr
e
ijr

v
ijr

a
ijrr VVSTtttCUFU

,
ηδ     (33) 

On taijr, tvijr, teijr són els temps d’accés a la línia, de viatge i d’espera 
respectivament. Vijr és el número de viatges entre cada parell d’Origen-destí (i,j) 
que utilitza la línia r ; δ  i η són pesos relatius dels temps d’accés i espera 
respecte al temps de viatge. 
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Taula 1. Comparació dels models 

Autor(s) Funció objectiu Restriccions Aportacions Limitacions 
Lampkin i 
Saalmans 
(1967) 

Min. temps de 
recorregut 

Grandària de la 
flota 

Un dels primers 
models 
d’optimització de 
rutes 

Procediments per trobar 
freqüències basat en l’atzar. 

Hasselström 
(1981) 

Max. número de 
passatgers (demanda) 

Pressupost 
Freqüència mínima 
i factible  

Posada en pràctica 
i ús per a mida 
realista de xarxa 

Inclou tots els temps (de 
recorregut, espera, accés...) 
en una mateixa constant 

van Ness, 
Hamerslag i 
Immers 
(1988) 

Max. número de viatges 
directes (sense 
transferència) 

Pressupost 
Disponibilitat de 
vehicles 
Freqüències 
factibles 

Mides realistes de 
xarxes 

Inclou tots els temps (de 
recorregut, espera, accés...) 
en una mateixa constant 

Baaj i 
Majmassani 
(1991) 

Min. temps de 
transferència i grandària 
de flota 

Freqüència factible 
Factor de càrrega 
Grandària de flota 

Varis paràmetres 
configurables 

Coeficients de conversió en 
la funció objectiu 

Israeli i 
Ceder 
(1993) 

Min. temps de 
transferència i grandària 
de flota (multiobjectiu) 

Assignació del flux 
Freqüència factible  

Formulació 
multiobjectiu 
 

Xarxa fictícia limitada 

Ngamchai i 
Lovell (2000) 

Min. temps de 
transferència i grandària 
de flota (detallat) 

Factor de càrrega Model detallat, 
freqüència òptima 

Coeficients de conversió en 
la funció objectiu 

Gruttner, 
Pinninghoff, 
Tudela i 
Díaz (2002) 

Max. beneficis de 
l’operador i min. costos 
d’usuari 

Distancia d’accés i 
espera (a origen i 
destí) 

Model alternatiu 
d’assignació 

Falta el tractament de 
freqüències i flota. 
Coeficients de conversió en 
la funció objectiu 

 

3.1.2. Algorismes per l’optimització de recorreguts i 
freqüències d’autobusos 

Els treballs que es presenten en aquesta secció, es basen en models de 
programació matemàtica resolts amb mètodes aproximats, heurístics i 
metaheurístics. La taula 2 resumeix les principals característiques dels 
algorismes estudiats. Els algorismes s’inicien amb una solució inicial (conjunt 
de rutes), que es millora iterativament, generalment avançant segons tres fases 
diferenciades: 1) generació, 2) avaluació i 3) millora de solucions, amb algunes 
variants en cada una d’elles. 
 

En la fase de generació de solucions es construeix un conjunt de rutes que 
cobreix la demanda, segons varis criteris: camí més curt, aleatori, etc. El 
cobriment pot ser total o parcial; en aquest últim cas, espot especificar la 
proporció de la demanda insatisfeta. La matriu origen-destí pot, o no, ser 
contemplada en aquesta fase, essent un acord general que la disposició de les 
rutes ha d’estar fortament relacionat amb la estructura de la matriu; per 
exemple, una matriu on una columna o fila domina a totes les demés hauria de 
generar un conjunt de rutes radials. 

 
L'avaluació de la solució implica calcular la funció objectiu del model. En 

l'elecció del mètode hi haurà un compromís entre eficiència (en temps 
d'execució) i nivell d'agregació dels elements del sistema. La majoria dels 
mètodes consideren els passatgers a un alt nivell d'agregació de tipus 
“quantitat de passatgers per a cada parell origen-destinació”. En quant a 
l'assignació de passatgers a rutes, els mètodes utilitzats en el marc del 
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transport privat no són aplicables directament al cas de transport públic 
[Ortúzar i Willumnsen, 1996].  

 
La millora de solucions es realitza a diferents nivells. A nivell de sistema, pot 

implicar, per exemple, un ajustament dels paràmetres de generació de les 
solucions inicials; a nivell de component, s'implementa usualment realitzant 
intercanvis de nodes entre les diferents rutes. En aquesta fase és on majorment 
s'apliquen tècniques de recerca local i metaheurístiques.  

 
A continuació es descriuen varis treballs per a l’optimització de recorreguts, 

on s’han separat segons si són algorismes heurístics o metaheurístics. 
 

3.1.2.1. Algorismes Heurístics 

La metodologia proposta per Baaj i Mahmassani [1991]  per a la solució 
del problema opera en base a la generació, avaluació i millora de rutes. 
Inicialment es genera un conjunt de rutes considerant la matriu Origen-Destí 
com a guia principal i es troben els dos camins més curts entre un subconjunt 
de M parells de nodes d’alta demanda, considerats en forma decreixent per el 
seu valor. Un paràmetre d’entrada especifica la proporció de demanda que es 
pot deixar sense satisfer. Després s’afegeixen nodes addicionals en aquest 
esquelet de rutes pre-establertes. El procediment de generació es repeteix, 
variant paràmetres, i s’obtenen solucions a diferents compromisos entre 
objectius. La regla principal per assignar la demanda es el criteri de 
minimització de transferències; per cada par (i, j) de nodes es comprova si es 
possible viatjar sense transferències. Si no es possible, es contemplen les 
alternatives de viatjar amb 1 ó 2 transferències. A més, s’assignen els fluxos de 
passatgers en cada arc de la xarxa, i es determinen les freqüències vàlides que 
compleixen amb el valor del factor de càrrega establert. Aquest procediment es 
repeteix fins aconseguir convergència (diferència acceptada entre freqüències 
d’entrada i sortida de l’algorisme). Per un altra part, la millora de rutes opera en 
dos nivells ben diferenciats: cobriment del sistema (descomptant serveis amb 
poca càrrega de passatgers, o amb rutes molt curtes) i estructura de les rutes 
(combinant o dividint rutes). L’estratègia és assajada amb un  cas de prova per 
Mandl [1979].  Altres treballs de Baaj i Mahmassani [1990, 1995] utilitzen com a 
cas d’estudi la xarxa de 140 nodes de la ciutat d’Austin (Texas, 500.000 
habitants aproximadament). Els algorismes d’aquests autors tenen la avantatge 
de preveure cert grau de interactivitat per a definir algunes restriccions i 
paràmetres; es flexible per la seva modularitat, permet planificacions tant a mig 
com a llarg termini. La seva principal limitació es que no proposa una manera 
sistemàtica de variar els paràmetres per generar diferents solucions. 

 
Shih, et al [1998] proposen una extensió del mètode de Baaj i Mahmassani 

[1991] que s'adequa particularment a la planificació de serveis coordinats de 
transport multimodal, en modalitat de flota heterogènia. Utilitzen com a base els 
mateixos procediments heurístics, agregant-los el concepte de centre de 
transferència (comercials i d'ocupació). Un centre de transferència es detecta 
sobre la base de les dades de producció i atracció de viatges, i tenint en 
compte mètriques descriptores de nodes, computades pel procediment 
d'avaluació de rutes, o manualment. Una vegada identificats els centres, les 
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rutes es construeixen considerant-los. Per a les rutes que passen pels centres, 
les freqüències es determinen com múltiples sencers d'una freqüència base, de 
manera que permeten la coordinació entre rutes que comparteixen centres de 
transferència. Els assajos es realitzen amb els casos de prova de Baaj i 
Mahmassani [1991].  

 
Israeli i Ceder [1993, 1998] resolen els problemes de disseny de rutes i 

horaris simultàniament, sobre la base del model, viat en l’apartat anterior, de 
programació matemàtica no lineal, amb variables mixtes, múltiples objectius 
(minimització dels temps de viatge i minimització de la grandària de la flota). El 
model es resol en tres fases: primer es generen diversos conjunts de solucions 
alternatives no dominades, resolent un problema de cobriment de conjunts; 
després es realitza un procediment d'assignació (no descrit), que determina les 
freqüències. Per a l'exploració de solucions alternatives s'utilitza un mètode de 
recerca local que intenta no repetir solucions ja trobades, de forma de no iniciar 
cicles. Finalment s'avaluen i seleccionen les alternatives més adequades, 
aplicant un mètode adaptat de "compromised programming" per a optimització 
multiobjectiu. El mètode és va provar en una xarxa fictícia de 8 nodes, una mica 
limitat com cas de prova. Els seus principals aports són: el tractament formal 
del problema (reduint alguns subproblemes a problemes clàssics com el de set 
covering), i el mètode proposat per a la identificació de les solucions no 
dominades. 

  

3.1.2.2. Algorismes Metaheurístics 

En particular varies aplicacions utilitzen algorismes genètics, metaheurístics 
que han provat ser flexibles en altres contextos [Goldberg, 1989]. 

 
Sobre la base del model de Baaj i Mahmassani [1991], Pattnaik, et al 

[1998] proposen un algorisme que inicialment genera un conjunt de rutes sobre 
la base dels camins més curts entre tot parell de nodes i camins alternatius. Es 
proven rutes superposades que no compleixin amb certes restriccions i 
s'emmagatzemen com conjunt de rutes candidates. S'utilitzen algorismes 
genètics per a seleccionar subconjunts del conjunt de rutes candidates, sent 
aquest una aportació en quant a la utilització de metaheurístiques en la 
resolució del problema. El procediment d'avaluació de solucions, així com la 
determinació de freqüències és similar a l'utilitzat per Baaj i Mahmassani 
[1991]. El cas de prova és un subconjunt de la xarxa de transport de la ciutat de 
Madras, Índia, de 25 nodes.  

 
El mètode de Ngamchai i Lovell [2000] basat en el model proposat pels 

mateixos autors, genera rutes sense tenir en compte la matriu de demandes; 
però arribant a tots els nodes de la xarxa. Atès que utilitza algorismes genètics, 
inicialment es crea una població d'una quantitat determinada de conjunts de 
rutes. En cada iteració, un integrant de la població és millorat a través de 
l'aplicació d'una sèrie d'operadors genètics la particularitat dels quals és que 
són específics del problema, no utilitzant-se els estàndards (reproducció, 
creuament i mutació). La funció objectiu s'avalua a través d'una formulació 
explícita que inclou els temps de viatge i espera per a passatgers i el cost 
d'operació de la flota (convertits a la mateixa unitat). Les freqüències es 



DISSENY EFICIENT DE XARXES D’ AUTOBUSOS 

 21

determinen de forma de minimitzar el valor de la funció objectiu (formulació 
explícita, obtinguda en forma analítica). La implementació és assajada amb una 
xarxa de 19 nodes. Una limitació d'aquest mètode és que parteix de solucions 
inicials que no tenen en compte la matriu de demandes. Una aportació és la 
proposta de nous operadors genètics que busquen millorar les solucions 
generant noves subrutes, a partir de rutes en les quals existeix variació de flux 
major o igual que un paràmetre donat.  

 
L’enfocament de Rao, et al [2000] es basa en el model i algorismes de Baaj 

i Mahmassani [1991]. Inicialment s'aplica un procediment d'identificació de 
corredors, el qual implica el càlcul de camins més curts entre tot parell de 
nodes de la xarxa, l’assignació de demanda a rutes i la revisió de restriccions 
de mínim i màxim flux de passatgers en arcs. Aquest procediment identifica el 
subconjunt de nodes que participarà en el procediment de generació de rutes. 
En la generació de solucions inicials, es considera un únic objectiu, el de 
minimitzar els temps de viatge dels passatgers. Es generen K camins entre 
cada parell de nodes d'alt flux (K donat per l'usuari i s'utilitzen algorismes 
genètics per a seleccionar un dels K entre tot parell de nodes. El procediment 
d'avaluació (principalment el d'assignació) de cada solució és també similar a 
l’utilitza’t per Baaj i Mahmassani [1991]. En una segona fase es determinen les 
freqüències òptimes per a la solució trobada en la fase anterior. Novament 
s'utilitzen algorismes genètics, on ara la funció objectiu incorpora els objectius 
de l'operador, en la forma de cost de flota, i els temps d'espera en els costos de 
l'usuari. El principal paràmetre que controla aquest procés és el factor de 
càrrega dels busos. La metodologia és assajada amb la xarxa de proves de 
Mandl [1979].  

 
La metodologia proposada per Caramia, et al [2001] requereix d'un conjunt 

inicial de rutes (les actuals del sistema de Transport Urbà) a ser millorades. 
Utilitzen algorismes genètics, on la població és de cardinalitat prefixada, i cada 
gen correspon a una línia; el seu valor al·lèlic és un parell, el primer component 
indica l'estat de la ruta en aquesta configuració (encesa o apagada) i el segon 
un valor per a la seva freqüència. L'enfocament és similar a l’utilitza’t per 
Pattnaik, et al [1998]. La particularitat d'aquest treball és que utilitza una xarxa 
neuronal per a l'avaluació de la funció objectiu. L'entrenament de la xarxa es 
realitza “off-line” sobre la base d'un cert nombre de casos de prova on per a 
cadascun s'efectua un procediment d'assignació i d'anàlisi multicriteri per a 
determinar el valor de la funció objectiu. En les proves s'utilitza com a cas 
d'estudi el sistema de Transport Col·lectiu Urbà de la ciutat de Parma (nord 
d'Itàlia), amb un total de 80 possibles línies de òmnibus.  
 

Els autors Gruttner, et al [2002] utilitzen algorismes genètics en el sentit 
clàssic. L'assignació de passatgers a rutes s'efectua utilitzant un model logit, 
calculant prèviament la utilitat de cada línia per a cada tipus de passatger (cada 
parell (i,j)) i l'avaluació de la qualitat de les solucions té en compte els temps de 
viatge i d'espera. Una dificultat important, és la implementació dels operadors 
genètics, en particular els de creuament i mutació; atès que les solucions estan 
formades per rutes, aquestes han de ser connexes (seqüències vàlides de 
nodes), i aquesta condició ha de revisada en el moment d’esser aplicada pels 
operadors. S'esmenten resultats obtinguts segons la variació dels paràmetres 
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que regulen el trade-off entre els diferents objectius, consistint en rutes llargues 
concentrades en zones d'alta demanda quan es prioritza a l'operador, i moltes 
rutes disperses quan es prioritza als usuaris. El cas de prova utilitzat és la 
xarxa de la ciutat de Los Angeles (Xile) la dimensió de la qual no s'especifica. 

 
 
 

Taula 2. Comparació d’algorismes computacionals aplicats 

Autor(s) Model Generació Avaluació Millora Assajos Aportacions Limitacions

Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Camins més 
curts entre 
parells de 
nodes d’alta 
demanda 

Assignació: 
minimitzar 
transferència 
i temps, 
proporciona 
freqüències 

Combinació i 
divisió de 
rutes 
(heurística) 

Xarxa 
fictícia (15 
nodes – 
Mandl, 
1979) 
Austin (140 
nodes) 

Modularització i 
parametrització 

No hi ha 
exploració del 
domini de 
paràmetres 

Shih, et al 
(1998) 

Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 
augmentat 

Igual anterior Igual 
anterior Igual anterior Austin (140 

nodes) 

Centres de 
transferència i 
flota heterogènia 

Igual anterior 

Israeli i 
Ceder (1993 
i 1998) 

Israeli i 
Ceder (1993 
i 1998) 

Cobriment de 
conjunts 
(heurístics) 

No 
especificada 

Recerca local 
amb 
prevenció de 
cicles  

Xarxa 
fictícia (8 
nodes) 

Formulació i 
optimització 
multiobjectiu 

Cas de prova 
petit 

Pattnaik, et 
al (1998) 

Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Exhaustiu, 
moltes rutes 
factible 

Igual Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Selecció del 
subconjunt 
òptim de rutes 
(Algorismes 
Genètics) 

Madras (25 
nodes) 

Metaheurística 
per recerca 
eficient 

- 

Ngamchai i 
Lovell 
(2000) 

Ngamchai i 
Lovell 
(2000) 

Aleatòria No 
especificada 

Operadors 
genètics 
específics 

Xarxa 
fictícia (19 
nodes) 

Freqüència 
òptima 
Procediments de 
millora 

Generació no 
té en compte 
la demanda 

Rao, et al 
(2000) 

Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Igual Baaj i 
Mahmassani, 
amb 
identificació 
de corredors 

Igual Baaj i 
Mahmassani 
(1991) 

Optimització 
de rutes i 
freqüències 
en dos fases 
(A. Genètics) 

Xarxa 
fictícia (15 
nodes – 
Mandl, 
1979) 

Metaheurístiques 
per exploració 
del domini dels 
paràmetres  

- 

Caramia, et 
al (2001) 

No 
s’especifica 

Rutes 
preestablertes 

Assignació 
“off-line” 
Evaluació 
amb xarxes 
neuronals 

Selecció del 
subconjunt 
òptim de rutes 
i determinació 
de 
freqüències 
(A.Genètics) 

Parma (80 
línies) 

Aplicable a 
planificació a 
curt i mig termini 

- 

Gruttner, et 
al (2002) 

Gruttner, et 
al (2002) Aleatòria 

Assignació 
utilitzant 
model logit 

A. Genètics 
en l’estructura 
de les rutes 

Los 
Angeles 
(dimensió 
no 
especificad
a) 

Implementació 
senzilla 

Generació no 
te en compte 
la demanda 
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3.1.3. Assignació de passatgers 

Una part crítica en el planejament estratègic del disseny de rutes 
d’autobusos és determinar la demanda en cada ruta i altres mesures de 
consumició del servei.  

El problema de l’assignació de passatgers es pot definir com: donat un flux 
d’origens-destíns, quins són els fluxos en les rutes de la xarxa, agafats pels 
passatgers. En formular aquest problema, s’assumeix que l’objectiu del 
passatger és reduir al mínim el temps del recorregut o cost generalitzat. El 
temps de recorregut pot consistir en alguna o totes les variables següents, amb 
diversos pesos per a cada una d’elles: temps d’accés a una parada, temps 
d’espera en la parada, temps en el vehicle, temps en la transferència,  el 
número de transferències, temps de la sortida, i qualsevol cost monetari.  

 
 

 
Fig. 1: Cadena de Transport [Robusté, 2006] 

 
Llavors el passatger fa front a la feina d’escollir una ruta o un sistema de 

rutes per aconseguir anar de l’origen al destí amb el temps o el cost 
generalitzat mínim. En la literatura, aquest problema es pot tractar dins del 
problema de disseny de xarxes o com a part de la feina de determinar 
freqüències de les rutes, o també com a problema únic en si mateix. 

En contrast amb la simplicitat de la definició del problema, hi ha varis 
aspectes del problema que han conduit en diversos camins la investigació. Un 
concepte important en l’assignació de passatgers és la determinació de la 
trajectòria de “cost mínim”. Els elements important per definir les qualitats del 
cost inclouen: 

 
1. La caracterització de la dependència del temps i qualitats 

estocàstiques en la trajectòria de cost mínim. 
2. La caracterització d’una solució com: (1) una sola trajectòria, incloent 

només una ruta o una combinació de rutes; (2) una trajectòria que 
pot incloure un sistema de línies comuns, incloent els casos on les 
rutes múltiples poden traslladar-se en un cert tros de la trajectòria 
més curta; o, (3) una estratègia, permetent que els passatgers 
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escullin les seves pròpies regles per viatjar del seu origen a la 
destinació. 

3. Efecte de la capacitat i la congestió de passatgers en la xarxa de 
transport. 

 
En la caracterització de la trajectòria de cost mínim, en estudis tradicionals 

s’assumeix que els valors deterministes es poden utilitzar per càlcul del temps 
de recorregut. Les tècniques tradicionals de la trajectòria més curta s’han 
modificat per solucionar aquests problemes. Estudis més recents han inclòs les 
característiques estocàstiques i la dependència del temps: les arribades dels 
passatgers, les arribades dels vehicles, i els temps de recorregut poden ser 
estocàstics. Com s’havia previst, aquests processos estocàstics afecten molt 
els estudis de l’assignació de la trajectòria [Nuzzolo, 2003]. Hi ha evidències 
considerables que les arribades dels passatgers semblen tenir una distribució 
de Poisson per a serveis d’alta freqüència, de fins a 10-15 minuts.  En serveis 
de freqüència més baixes, alguna fracció de passatgers pot mesurar el temps 
de les seves arribades amb l’horari, que poden complicar una vegada més els 
anàlisis [Turnquist, 1978; Bowman i Turnquist, 1981].  Per altra banda, el 
tractament de les arribades dels vehicles es poden considerar deterministes 
(segons horari) o estocàstics. Si les arribades dels vehicles s’assumeixen com 
una distribució de Poisson, molts dels càlculs en l’assignació de la trajectòria es 
simplifiquen considerablement. 

 
Una segona complicació per a les xarxes de transport és que pot no haver-

hi una sola ruta o conjunt de rutes que tenen el cost mínim. Això pot passar en 
els casos on hi ha rutes múltiples de transport per traslladar-se d’un origen al 
destí. Aquest problema s’anomena com el problema de les línies de camps 
comuns, en les quals un passatger pot escollir una de moltes rutes o trossos de 
trajectòria per anar d’un origen a un destí [Spiess i Florian, 1989]. 

La caracterització final que es pot fer es basa en el tractament de la 
capacitat i la congestió [de Cea i Fernandez 1996, 2000].  Molts dels primers 
estudis en l’assignació de passatgers assumia que la capacitat del vehicle no 
s’excedia i conseqüentment, la capacitat i els efectes de la congestió de 
passatgers no es tenien en compte. Això ve permetre certes simplificacions del 
problema, encara que no és clarament aplicable en totes les circumstàncies. Si 
els volums de passatgers s’assumeix a prop o per sobre de la capacitat d’una 
ruta, podria ser que els passatgers al arribar no poguessin pujar al primer 
vehicle. Per tant, el temps d’espera i els temps de la transferència es poden 
veure afectats directament per el volum de passatgers en la ruta, creant efectes 
de congestió de passatgers en la parada. Aquesta congestió afecta les 
tècniques de formulació i de la solució del problema.   
 

3.1.4. Ajust de la Freqüència 

El procés de determinar les freqüències per a les rutes de transport ja s’ha 
introduït en el procés de disseny de xarxes. Mentre que un sistema de 
freqüències és un producte necessari del disseny de xarxes, també és veritat 
que normalment són les agència de transport qui avalua i determina les 
freqüències. Les variacions en els patrons dels passatgers i petits canvis en el 
disseny de la ruta poden precipitar una necessitat d’ajustar les freqüències. En 
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aquest apartat, és comença amb el problema de les freqüències que fixa per a 
les rutes típiques, i després es descriu breument mètodes per determinar 
freqüències per altres tipus de rutes que s’utilitzen comunament. 

El problema de fixar freqüències es poden estudiar de varies maneres. La 
meta fonamental és seleccionar les freqüències que maximitza el servei als 
passatgers, que es poden definir de diverses maneres, conforme a varies 
restriccions. Aquests inclouen restriccions en la flota (que s’assumeix fix per a 
aquest procés), una restricció en que la capacitat de la ruta ha de ser suficient 
per a la demanda, i qualsevol restricció segons la política de freqüències 
mínimes desitjables. Altres dades d’entrada inclouen el temps anada-tornada i 
el layover requerit en cada ruta. Amb aquesta informació, una agència de 
transport  escollirà una assignació del a flota a les rutes en particular; aquesta 
assignació indicarà directament la freqüència  del servei en cada ruta. 
Finalment, aquestes freqüències es poden especificar per hora i el dia de la 
setmana. 

 
L’estudi pràctic més comú és dissenyar freqüències per respondre les 

demandes màximes de passatgers sense excedir la capacitat, o sense excedir 
un cert valor mínim d’utilització de l’autobús, el quocient de la demanda i la 
capacitat [Ceder, 1984]. En casos on es produeixen freqüències molt baixes, és 
solen aplicar les freqüències mínimes. A continuació s’expliquen models de 
programació matemàtics més rigorosos, però aquests s’apliquen rarament 
degut a la seva complexitat.  

 En els primers estudis sobre aquest problema es va centrar en la 
determinació de freqüències amb les estructures comuns de la ruta. Scheele 
[1980] va formular el problema de determinar freqüències de la ruta com un 
programa no lineal, basat en la reducció al mínim del temps generalitzat total 
del recorregut dels passatgers, sent les variables de decisió la freqüència de 
cada ruta. Simultàniament, aquest model soluciona per el flux en cada 
trajectòria de Origen-Destí (problema d’assignació de passatger). Una 
trajectòria de l’Origen-Destí es defineix com una seqüència de segments de 
rutes. La formulació inclou  restriccions com que la demanda no pot excedir la 
capacitat disponible en la ruta, la conservació del flux en l’assignació o 
restriccions en la flota. Una restricció en l’entropia també s’inclou per a distribuir 
viatges en la xarxa de transport i per assegurar l’accessibilitat entre tots els 
orígens i destins. Es proposa una metodologia iterativa de la solució en la qual 
el sistema de freqüències és fix, i els fluxes de l’O-D i de la trajectòria es 
determinen amb una funció lagrangeana. De la funció lagrangeana és de 
termina la direcció del pendent de les freqüències, i aquestes freqüències són 
actualitzades. Les noves freqüències s’utilitzen per iterar en l’assignació, fins 
que convergeixen les freqüències. 

 
De forma similar, Han i Wilson [1982] van formular el problema de 

solucionar les freqüències en cada ruta com una assignació de vehicles entre 
les rutes de la xarxa. El problema es formula per a la solució de les 
freqüències, amb restriccions en l’assignació de passatgers, a la capacitat de 
cada ruta, i la grandària total de la flota. A diferència de Scheele [1980], 
l’objectiu és reduir al mínim el “nivell d’ocupació màxim” en el punt de càrrega 
màxima per a cada ruta en la xarxa. Per a solucionar aquest problema, Han i 
Wilson [1982] van proposar un heurístic de dos etapes. En la primera etapa, 
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s’aconsegueix una baixa assignació que garantitza que totes les rutes tenen 
una freqüència suficient per a servir tots els passatgers, però hi ha una 
utilització del 100% en almenys un segment de la ruta, per a cada ruta. 
 

Furth i Wilson [1982] van presentar un model per a determinar els intervals 
de pas de les rutes, que maximitzen l’excés del consumidor (mesurat en termes 
de temps d’espera) més el recorregut total, en funció del intervals.  En aquesta 
formulació, la demanda és una funció del interval, fent una dependència total 
del temps d’espera i de recorregut en el intervals. La formulació inclou 
restriccions en el subsidi total, en la grandària total de la flota, i valors màxims 
dels intervals (com dispositiu de la política de l’agent de transport). El problema 
es soluciona amb un algorisme utilitzant les condicions de Kuhn-Tucker en una 
relaxació, on es relaxen les restriccions de màxima mida de l’interval i de flota. 
Les violacions de les restriccions de màxim interval es projecten de nou al 
interval màxim. Les violacions de la restricció de la flota s’associa a un nou 
sistema de les condicions de Kuhn-Tucker on aquestes restriccions estan 
fixades. L’algorisme itera amb aquestes condicions fins que totes les rutes 
tenen multiplicadors similars. El resultat és una assignació òptima d’autobusos 
a les rutes.  

Un model més complex és el formulat pe Koutsopoulos, et al [1985], en el 
que s’espera reduir al mínim el cost  dels passatgers, els gastos d’explotació i 
el cost del vehicle. En la seva formulació, la demanda s’assumeix fixa, i és 
restringeixen la mida màxima de la flota i la capacitat disponible en cada ruta. 
Aquest es formula com un programa no lineal, que sota certes assumpcions de 
simplificació es formula i es soluciona com un programa lineal.  
 

El treball addicional que s’ha fet en la consideració de casos especials de 
programació, particularment en corredors de molta demanda. Aquests inclouen 
“serveis exprés”, que són els vehicles en una ruta que serviran només un 
segment de la ruta i tornaran a la terminal. L’objectiu és reduir el número total 
de vehicles que serveixen una ruta, mentre que els nivells immòbils de la 
demanda i/o de passatgers mínims quedin satisfets pel servei. Furth [1987] va 
presentar un model per considerar els serveis exprés en el disseny en el que 
l’objectiu és reduir al mínim la mida total de la flota que serveix una ruta, amb la 
restricció que la càrrega no pot superar la capacitat en qualsevol punt de la ruta 
completa ni en el segment de ruta servit pel servei exprés. Per un servei exprés 
en un segment, el problema s’estudia per separat per a diversos múltiples de la 
ruta completa: una estratègia de 1:1 implica un vehicle de la ruta completa per 
a cada un del servei exprés; un 1:2 implica un en la ruta completa per cada dos 
del servei exprés. Aquest problema es formula i es soluciona com un programa 
lineal de dos variables de decisió: la freqüència en la ruta completa; i, la 
compensació relativa del servei exprés respecte a la ruta completa. La 
compensació s’utilitza per balancejar les càrregues en la ruta completa i les del 
servei exprés, depenent del patró de càrrega sobre el segment comú de la ruta.  

 
La descripció del problema de Ceder [1989] considerava una varietat de 

possibles serveis exprés en segments de rutes. Com a entrada, assumeix un 
horari de rutes complet. Amb aquesta informació, Ceder [1989] va presentar un 
mètode per determinar quins segments del viatge en l’horari podrien ser 
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eliminats incloent serveis exprés. Utilitza un heurístic per a reduir al mínim el  
interval màxim quan s’introdueix el servei exprés en un segment de la ruta.  

Una investigació més recent de Site i Filippi [1998] va plantejar el problema 
de serveis exprés, en que la funció objectiva és maximitzar els avantatges nets, 
donats com l’excés del consumidor dels passatgers menys el subsidi net 
(costos totals menys preus) per l’operador. Els costos per l’operador inclouen el 
capital i gastos d’explotació. En aquest model, la demanda del passatger 
endogen es determina en funció de la freqüència seleccionada. El model inclou 
restriccions per assegurar que la demanda no excedeixi la capacitat, i una 
restricció en el subsidi disponible màxim. El problema es formula com un 
programa no lineal. Site i Filippi [1998] van descompondre el problema complet 
en subproblemes més petits; cada subproblema es soluciona per les 
freqüències òptimes, pels segments amb servei exprés  i el sistema de tipus de 
vehicles. Es solucionen aquests subproblemes heurísticament, utilitzant 
mètodes de búsqueda de forma aleatòria, i la solució global es troba com el 
subproblema que maximitza l’objectiu de els avantatges nets. 

 
El problema del servei exprés va ser introduït per Jordan i Turnquist [1979] 

com una estratègia per millorar el servei de les rutes d’autobús. En el concepte 
de servei exprés, un autobús serveix solament segments seleccionats d’una 
ruta. En el model simplificat de la ruta, Jordan i Turnquist [1979] van assumir 
que tots els passatgers son destinats a un sol terme. Les seves variables de 
decisió són el número de zones, la primera parada en cada zona, i el número 
d’autobusos destinats per servir cada zona. El problema es formula per reduir 
al mínim la utilitat del passatger, introduint el valor i la variació prevista del 
temps d’espera i del temps en l’autobús per tots els passatgers. Es formula el 
problema utilitzant una repetició de programació dinàmica, en la qual les etapes 
son el número de zones i les variables d’estat són la combinació de la parada 
en que comença i el número d’autobusos assignats a la zona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


