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5. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
El primer estudi que es fa, és l’estudi del balanç de Costos, i en ell s’intenta 

incorporar el cost de l’operador en la presa de decisions del número de línies 
de la xarxa generada per l’algorisme. Aquest estudi també serveix per veure 
com influeixen la generació de línies en el cost tant de l’usuari com de 
l’operador.  

En aquest estudi s’utilitzen els tres tipus de ciutats (de igual nombre de 
nodes), per tal de veure com influeix la forma del graf, o de la ciutat en els 
resultats. 

 
Els següent estudi que es fa és per veure com influeix l’efecte de la 

congestió de línies  en la xarxa. En aquest cas es comparen els resultats 
obtingut per l’algorisme que té en compte l’efecte de la congestió, amb una 
algorisme que no el té en compte.  

Els grafs utilitzats són tots els que es descriuen en l’apartat 4.1, per tal de 
veure com influeix en els resultats tant la forma del graf (tipus de ciutat), com la 
grandària (nombre de nodes). 

 
El tercer estudi mira la sensibilitat de la xarxa en variar algun paràmetre de 

la xarxa, com pot ser el temps d’espera en les parades (dwell time), els 
coeficients de la funció objectiu (coeficient del temps d’espera o del temps de 
transferència) o el nivell de servei mínim que es vol donar a la xarxa. 

Aquest estudi es fa sempre per al mateix tipus de graf amb la mateixa 
demanda, en el que es varia el paràmetre a estudiar. 

 
Finalment, el quart estudi que es fa, és veure com varia la xarxa de línies al 

variar paràmetres d’un sol arc o corredor. Aquest estudi és similar a l’anterior, 
però enlloc de variar el paràmetre de tota la xarxa, és varia el paràmetre d’un 
sol arc o d’un corredor. En aquest cas, només es varia el Dwell time, de 
manera que augmenti o disminueixi la velocitat comercial i la capacitat del 
corredor.  

Aquest estudi també es fa en el mateix tipus de graf i demanda que l’estudi 
tres. 
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5.1. ESTUDI 1: Estudi de Costos  

En aquest estudi s’intenta veure com influeix el cost de l’operador en la 
presa de decisions del número de línies de la xarxa. Per tant, en aquest cas el 
que es vol és optimitzar la funció dels costos totals del sistema de línies, així 
que a part de la funció de Costos pels Usuaris, també es necessari conèixer la 
funció de Costos de l’Operador.  

 
  (€)(€) OUTOT CCC +=        (68) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Exemple d’estudi de Costos 

 

5.1.1. Cost pels Usuaris 

El cost calculat en la primera funció objectiu (Z1) del model i un dels 
resultats de l’algorisme, es va definir com el cost de l’usuari, però per a trobar el 
cost econòmic de la xarxa de línies per als usuaris d’aquesta, s’ha de 
monetitzar aquest cost. 

Per a realitzar això només s’ha de calcular el Cost del usuari (en 
passatgers/hora) obtingut en l’algorisme per el valor que se li vol donar al 
temps (VdT). El resultat que s’obté es el cost econòmic total de la xarxa per a 
l’usuari, en cada hora. 

 
UU CVdTC ⋅=(€)        (69) 
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5.1.1.1. Valor Econòmic del Temps (VdT) 

El temps és un bé escàs, i per aquesta raó un dels factors decisius alhora 
d’escollir un sistema de transport és el temps que necessita per arribar al destí 
desitjat. La importància del temps es pot entendre al observar que qualsevol 
modificació o millora de la xarxa de transport públic d’una ciutat va encaminada 
a disminuir el temps de viatge dels seus passatgers. 
 

Per tot això, no es pot fer un estudi de costos totals d’un sistema sense tenir 
en compte la influència del temps necessari en recórrer un trajecte. Però el 
problema apareix amb la forma de valorar el cost d’aquest temps. 

 
Per aquesta raó és imprescindible dotar d’un valor econòmic al temps dels 

passatgers. No obstant, el valor del temps varia en funció de les persones (i el 
seu nivell adquisitiu), així com també depèn del motiu del viatge. Es pot 
entendre que en el moment d’anar a la feina el valor del temps és més elevat 
que al tornar de la jornada laboral, o que qualsevol viatge relacionat amb la 
feina o negocis té un valor del temps major que un trajecte habitual o d’oci.  

Tot i això, s’ha considerat convenient assignar un únic valor mig a tots els 
individus. 

S’han fet diversos estudis pel que fa al valor del temps a Catalunya, alguns 
valors són 8,15 €/h [González-Savignat, 1999] fins a 11,47 €/h [Asensio, 1999]. 
Per a simplificar les coses, s’agafa un valor mig de 10 €/h per a cada passatger 
[Robusté, 2006]. 

 

5.1.2. Cost per l’Operador 

El Cost de l’operador està format per diversos costos, com són el 
corresponen als costos que produeix la via, els autobusos, les parades, i en cas 
que n’hi hagi, la prioritat semafòrica i el sistema d’informació. En el cas que 
s’està estudiant, l’únic cost de l’operador que influeix en la presa de decisions 
de la flota òptima és el cost de la flota d’autobusos (funció objectiu Z2). Per a 
poder comparar aquests costos amb els costos de l’usuari, s’ha de 
comptabilitzar per hora. 

En l’apartat 4.1.3 ja s’ha explicat com es calculen aquests costos. 
 

5.1.3. Cas d’estudi: Quadrícula 5x5 nodes 

Aquest estudi es realitza sobre el graf en forma de Quadrícula de 25 nodes 
distribuïts en 5 files i 5 columnes de separació entre vèrtex consecutius de 400 
metres, utilitzant el mètode gravitatori per al càlcul de la demanda  entre nodes 
(amb el valor de la constant igual a 10). 

Els resultats dels costos de la xarxa de línies obtinguts al utilitzar l’algorisme 
sobre el graf, a mesura que s’afegeixen línies són els de la taula 3. Els resultats 
que es veuen són costos de totes les línies a mesura que aquestes es generes: 
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Taula 3. Costos de la xarxa de línies (€/h), Quadrícula 5x5 

Iteració Cost Usuari Cost Operador Cost Total 
1 177802.50 2569.65 180372.15 
2 122270.00 5019.27 127289.27 
3 72652.29 7132.48 79784.77 
4 53792.32 9034.36 62826.68 
5 50246.12 10724.92 60971.04 
6 45594.45 12626.80 58221.25 
7 42148.43 14317.36 56465.79 
8 40289.57 16430.56 56720.13 
9 38499.50 18332.44 56831.94 

10 38098.30 18332.44 56430.74 

  

Per a l’estudi per a l’optimització de la funció de Cost total de la xarxa de 
línies d’autobusos, es necessiten els costos tant d’usuari com d’operador al 
anar afegint línies a la xarxa. Aquests costos els obtenim en la primera fase de 
l’algorisme (veure apartat 4.3.4.1), per tant els resultats obtinguts són 
d’aquesta primera fase. 

Finalment la figura 21 reflexa els resultats dels costos al afegir línies a la 
xarxa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21: Estudi de Costos de la xarxa de línies 

Com es pot veure, els costos dels usuaris són molt superiors als costos de 
l’operador en aquest graf en particular. A més, els costos totals no tenen un 
mínim local sinó que el mínim s’assoleix quan s’arriba al mínim de costos 
d’usuari. 

Aquest  resultat particular és degut a que s’ha estudiat la quadrícula de 25 
nodes, en que la distància entre vèrtex dels quadrat que formen la quadrícula 
és de 400 metres. El fet que la distància entre nodes sigui curta, provoca que 
es pot cobrir tota la xarxa amb una flota petita d’autobusos (30 autobusos), i per 
tan els costos de l’operador són molt petits en comparació als costos de 
l’usuari. En la taula següent podem veure les característiques de la xarxa de 
línies: 
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Taula 4. Xarxa de 10 Línies 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 
(400 metres) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 10 Línies 
Longitud total de la xarxa 36,0 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,79 km/h 
Cost Usuari 37276,97 €/h 
Cost Operador  20234,32 €/h 
Flota total d'autobusos 30 autobusos 
Demanda Coberta per línies 10026 pax/h 
Demanda Transferències 782 pax/h 
Demanda No assignada 0 pax/h 

 
Es pot observar que la longitud total de la xarxa de línies és de 36 

quilòmetres a recórrer, i això ho fan 30 autobusos. Com ja s’ha dit, és una 
xarxa petita que té un alt cost per als usuaris. 

 
A continuació s’estudia el que passa amb la xarxa de línies amb una 

separació entre vèrtex dels quadrat de la xarxa de 600 metres; els resultats 
dels costos obtinguts es mostren en la figura 22: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22: Estudi de Costos de la xarxa de línies 

 
En aquest cas, el cost total de la xarxa si que té un mínim local, i a més, el 

cost de l’usuari disminueix per sota dels costos de l’operador. 
Per tant, si tenim en compte els costos de l’operador, la xarxa de línies 

òptima per aquest graf és de 8 línies; en canvi si només es tenen en compte els 
costos de l’usuari, llavors la xarxa és de 25 línies. A continuació es comparen 
les xarxes resultants de la segona fase de l’algorisme complet,  en que la xarxa 
té com a màxim 8 línies i la xarxa en que l’algorisme no té un número de línies 
màxim. Quan l’algorisme no té límit màxim de xarxes, aquest genera línies 
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noves fins que el fet d’afegir una nova línia no provoca que el cost de l’usuari 
disminueixi; en el cas del graf estudiat, genera un total de 25 línies. 

 
Taula 5. Xarxa de 8 Línies 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 
(600 metres) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 8 Línies 
Longitud total de la xarxa 43,8 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,79318 km/h 
Cost Usuari 23632,21 €/h 
Cost Operador  23139,54 €/h 
Flota total d'autobusos 34 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4072 pax/h 
Demanda Transferències 756 pax/h 
Demanda No assignada 0 pax/h 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23: Xarxa de 8 línies en Quadrícula de 25 nodes 
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Taula 6. Xarxa de 25 Línies 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 
(600 metres) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 25 Línies 
Longitud total de la xarxa 116,4 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,67566 km/h 
Cost Usuari 16694,87 €/h 
Cost Operador  59361,64 €/h 
Flota total d'autobusos 89 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 pax/h 
Demanda Transferències 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 pax/h 

 
 
Com ja s’havia vist, la xarxa formada per vuit línies és la que dóna el Cost 

total menor, però això es en detriment de tenir una demanda del Graf que ha 
d’utilitzar transferència entre línies per desplaçar-se.  

Per tant, si es vol una xarxa òptima de cara als costos totals, aquesta és la 
xarxa de vuit línies; però en el cas de considerar l’opció de cobrir completament 
la demanda, sense que cap usuari hagi de fer cap transferència entre línies i 
tenir el cost per a l’usuari mínim, això s’aconsegueix amb la totalitat de línies 
generades per l’algorisme. 

 

5.1.4. Cas d’estudi: Radial 25 nodes 

Aquest estudi es realitza sobre el graf en forma Radial de 25 nodes 
distribuïts en tres corones al voltant d’un node central, utilitzant el mètode 
gravitatori per al càlcul de la demanda (amb el valor de la constant igual a 10). 
La figura següent reflexa els resultats obtinguts al afegir línies a la xarxa de 
línies, fins que el cost per als usuaris arribi al seu mínim. 
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Fig. 24: Estudi de Costos de la xarxa de línies 

Si tenim en compte els costos de l’operador, la xarxa de línies òptima per 
aquest graf és de 4 línies; en canvi si només es tenen en compte els costos de 
l’usuari, llavors la xarxa és de 41 línies. A continuació es comparen les xarxes 
resultants en la segona fase de l’algorisme complet. 
 
 

Taula 7. Xarxa de 4 Línies 
Tipus de Graf G(N,A) Radial 25 nodes i 48 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 4 Línies 
Longitud total de la xarxa 29,2 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,79 km/h 
Cost Usuari 22158,27 €/h 
Cost Operador  15436,45 €/h 
Flota total d'autobusos 23 autobusos 
Demanda Coberta per línies 1868,15 pax/h 
Demanda Transferències 1373,53 pax/h 
Demanda No assignada 102,88 pax/h 
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Fig. 25: Xarxa de 4 línies en graf Radial de 25 nodes 

 
 

Taula 8. Xarxa de 41 Línies 
Tipus de Graf G(N,A) Radial 25 nodes i 48 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 41 Línies 
Longitud total de la xarxa 298,9 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,49 km/h 
Cost Usuari 11439,79 €/h 
Cost Operador  158180,90 €/h 
Flota total d'autobusos 239 autobusos 
Demanda Coberta per línies 3321,60 pax/h 
Demanda Transferències 22,90 pax/h 
Demanda No assignada 0 pax/h 
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En aquest cas, es veu clarament que el fet d’utilitzar la xarxa de línies que 
dona el cost total òptim, genera una demanda NO assignada, que és la que la 
xarxa no cobreix i que han d’utilitzar un mode de transport alternatiu. També 
genera una gran quantitat de passatgers que hauran de realitzar transbord 
entre línies per a desplaçar-se. 

 
Per altra banda, al utilitzar les 41 línies el cost de l’usuari és mínim, però el 

preu per a l’operador es molt gran. En la figura 24 es pot veure com el cost per 
als usuaris disminueix molt poc a partir de la quarta línia generada, però que en 
canvi els costos de l’operador augmenten de forma constant al afegir línies. 
Això es produeix degut a la forma del graf i la demanda utilitzats. En aquest cas 
tenim un graf radial i una demanda gravitatòria, per tant la major part de 
passatgers del graf es mouen entre els nodes més cèntrics del graf.  

 
El que succeeix al generar línies amb l’algorisme, és que primer genera les 

que fan disminuir més el cost de l’usuari, per tant aquestes primeres línies 
cobriran els nodes amb més demanda entre ells, o més temps de recorregut. 
Després, les línies que genera l’algorisme tenen menys passatgers, però els 
recorreguts del grafs són grans; per tant, aquestes línies necessitaran una gran 
flota d’autobusos per a complir la freqüència mínima imposada (en el cas del 
l’algorisme, la freqüència mínima de les línies és de 5 autobusos/hora). 

 
Llavors, el fet que els costos de l’operador augmentin tant és degut a 

aquesta freqüència mínima imposada, ja que fa que per a línies que porten 
molts pocs passatgers s’hi assigni una gran quantitat d’autobusos. Si es mira la 
Taula 8 de l’Annex 5 en que hi ha la descripció de les línies que genera 
l’algorisme, s’hi pot observar que hi ha línies que poden portar un sol  
passatger/hora, i degut a que el recorregut de la línia és llarg, s’hi assignen 4 
autobusos. 

 

5.1.5. Cas d’estudi: Satèl·lit 25 nodes 

Aquest estudi es realitza sobre un graf en forma de ciutats satèl·lits de 25 
nodes en total. Utilitza el mètode gravitatori per al càlcul de la demanda. La 
figura 26 reflexa els resultats obtinguts al afegir línies a la xarxa, fins que el 
cost de l’usuari arriba al seu mínim. 
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Fig. 26: Estudi de Costos de la xarxa de línies 

 
Si tenim en compte els costos de l’operador, la xarxa de línies òptima per 

aquest graf és de 6 línies; en canvi si només es tenen en compte els costos de 
l’usuari, llavors la xarxa és de 22 línies. A continuació es comparen les xarxes 
resultants en la segona fase de l’algorisme complet. 
 
 

Taula 9. Xarxa de 6 Línies 
Tipus de Graf G(N,A) Satèl·lit 25 nodes i 44 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 6 Línies 
Longitud total de la xarxa 20,0 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,79 km/h 
Cost Usuari 28562,09 €/h 
Cost Operador  10559,78 €/h 
Flota total d'autobusos 16 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4137,90 pax/h 
Demanda Transferències 1233,69 pax/h 
Demanda No assignada 133,25 pax/h 
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Fig. 27: Xarxa de 6 línies en Graf tipus Satèl·lit   

 
La xarxa que minimitza el cost de l’usuari és la següent: 
 

Taula 10. Xarxa de 22 Línies 
Tipus de Graf G(N,A) Satèl·lit 25 nodes i 44 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =
pax/h 

Línies totals generades 22 Línies 
Longitud total de la xarxa 82,7 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,19 km/h 
Cost Usuari 19188,35 €/h 
Cost Operador  43851,57 €/h 
Flota total d'autobusos 68 autobusos 
Demanda Coberta per línies 5345,30 pax/h 
Demanda Transferències 159,50 pax/h 
Demanda No assignada 0 pax/h 
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Aquest cas no té res a veure amb el l’estudi del graf radial, ja que com és 
veu en la figura 26, al afegir línies a la xarxa, el cost de l’operador no 
augmenta tant com en el cas anterior.  

El cost total té un mínim en generar les 6 primeres línies, però al augmentar 
el nombre de línies, aquest cost total no augmenta molt degut a que es 
compensen les pèrdues en l’operador en guanys per a l’usuari. En casos com 
aquest, en que el cost total és manté força constant, es possible que la opció 
òptima no sigui la que minimitza el cost total, ja que hi ha una demanda no 
assignada (no té accés a la xarxa o ha de realitzar més d’un transbord per anar 
d’una parada a una altra) i molta demanda que ha de realitzar transbord. Lo 
òptim en casos com aquest és augmentar el nombre de línies en un marge 
determinat, ja que el cost total no augmenta gaire, i els beneficis per a la 
població són grans. 
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5.2. ESTUDI 2: Efecte de la congestió de línies en arcs 

En aquest estudi el que es vol veure és com influeix en les xarxes resultants 
de l’algorisme, el tenir en compte la disminució de la velocitat en els arcs, degut 
a la coincidència de varies línies en els arcs. Per tant s’estudiaran les 
diferències entre les xarxes de línies que s’obtenen al utilitzar un algorisme que 
consideri la disminució de velocitat degut a la congestió de línies en els arcs, i 
un altre que no la consideri. 

La velocitat depèn del nombre expedicions que passen en l’arc, per tant a 
mesura que augmenten les expedicions/hora d’un arc, la velocitat comercial a 
la que pot anar un autobús per aquest arc disminuirà. 

A continuació s’estudiaran diferents casos amb diversos dels jocs de prova 
descrits anteriorment. En cada un dels casos, s’aplicarà l’algorisme que te en 
compte l’efecte de la coincidència de línies en els arc, i a continuació, a partir 
de la velocitat mitjana de la xarxa resultant de l’algorisme, es procedirà a 
executar l’algorisme sense tenir en compte la coincidència de línies. S’agafa la 
velocitat mitjana de la xarxa obtinguda en el primer algorisme com a velocitat 
de planificació del segon algorisme ja que aquesta varia en funció de les línies 
de la xarxa. En el segon algorisme, al no tenir en compte l’efecte de la 
congestió, la velocitat de planificació es manté constant al llarg de tot 
l’algorisme, però aquesta no és la velocitat real de la xarxa.  

La velocitat real de la xarxa en que no s’ha tingut en compte la congestió, 
s’haurà de calcular agafant la xarxa resultant de l’algorisme i aplicar en cada 
arc la forma de calcular la velocitat en funció de les expedicions/hora de l’arc 
(Transit Capacity and Quality Service Manual-2003). 
 

Aquests dos algorismes en realitat són el mateix que s’ha descrit en 
l’apartat 4, però com es va comentar en el mòdul de la funció de COST, es pot 
activar o desactivar el tenir en compte la coincidència de línies.  

 
En els casos que s’estudien a continuació no es fa l’estudi de Costos, per 

tant, els resultats que s’obtenen de l’algorisme són per minimitzar el cost dels 
usuaris (Z1), no el cost total (α2 = 0, de la funció de cost- equació 36). 

Els dos algorismes arriben al límit de línies quan al afegir línies a la xarxa, el 
cost dels usuaris no disminueix més. En el cas de no tenir en compte l’efecte 
de la congestió, això passarà quan la demanda s’hagi cobert completament, ja 
que el cost de l’usuari és mínim quan hi ha una línia que uneix cada parella de 
nodes del Graf. En canvi, en el cas de tenir en compte la congestió, el cost de 
l’usuari no té perquè ser mínim quan tota la demanda s’hagi cobert directament, 
ja que és pot produir que al afegir una nova línia, les velocitats d’algun tram de 
xarxa disminueixin i per tant que pugin els costos per a l’usuari. 
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5.2.1. Cas d’estudi: Quadrícula 5x2 nodes 

En aquest cas s’estudia el grafs de 10 nodes, distribuïts en 2 files de cinc, 
en dos casos diferent: amb demanda uniforme i constant de 100 
passatgers/hora entre tots els nodes del graf, i una demanda amb el mètode 
gravitatori. Aquest segon cas s’agafa com a demanda origen 100, per poder 
observar la variació de les xarxes degut a la disminució de la velocitat; en cas 
de posar valors menors, les xarxes resultants dels dos algorismes donarien el 
mateix, ja que no es produirien expedicions suficients en els arcs per a que es 
produeixi congestió, i per tant no variaria la velocitat. 

 
 

Taula 11. Xarxa de línies; quadrícula 5x2 amb demanda uniforme 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 10 nodes i 13 arcs 
Funció de Demanda  100=Dem pax/h 
Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 8 9 Línies 
Longitud total de la xarxa 12 14 km 
Velocitat Planificació de la Xarxa 12,38 12,38 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,38 11,92 km/h 
Cost Usuari 16888,97 15940,57 €/h 
Cost Operador  13685,36 14614,74 €/h 
Flota total d'autobusos 21 22 autobusos 
Demanda Coberta per línies 9000 9000 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
 
En el cas estudiat, en que tenim un graf de 10 nodes i una demanda 

uniforme i igual a 100 pax/hora, al ser un graf petit, hi ha poca diferència entre 
els resultats obtinguts pels dos algorismes de càlcul de línies.  

L’algorisme sense tenir en compte la congestió afegeix una línia més a la 
xarxa, i a més les línies que ha generat anteriorment són més llargues. 

 
El problema de l’algorisme que no considera l’efecte de la congestió és que 

la velocitat mitjana de la xarxa que dona, no és la velocitat real de la xarxa, sinó 
que és la velocitat de planificació de la xarxa (igual a la velocitat mitjana de la 
xarxa del primer algorisme). O sigui que l’algorisme agafa aquesta velocitat 
com a velocitat comercial dels autobusos en els arcs. 

Si es calcula la velocitat real de la xarxa d’acord amb el Transit Capacity 
and Quality Service Manual-2003 llavors s’obté una velocitat mitjana de la 
xarxa de 11.92 km/h, que podem observar que és molt menor als 12,38 km/h 
que indica la taula 11. Per tant és confirma que si no es te en compte l’efecte 
de la congestió a l’hora de dissenyar la xarxa, la velocitat real de la xarxa és un 
4 % inferior a la xarxa en que si que es té en compte. 

 
A continuació s’utilitza la mateix xarxa que abans, però amb un mètode 

gravitatori per al càlcul de la demanda: 
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Taula 12. Xarxa de línies; quadrícula 5x2 amb demanda NO uniforme 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 10 nodes i 13 arcs 

Funció de Demanda  2

100
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 8 8 Línies 
Longitud total de la xarxa 10 12,8 km 
Velocitat Planificació de la Xarxa 10,56 10,56 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 10,56 8,88 km/h 
Cost Usuari 33848,60 29010,71 €/h 
Cost Operador  20178,56 29539,35 €/h 
Flota total d'autobusos 36 52 autobusos 
Demanda Coberta per línies 24586 25990 pax/h 
Demanda Transferències 1404 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
 
Al utilitzar el mètode gravitatori, les diferències entre els paràmetres de les 

xarxes són més notables ja que hi ha demandes entre parades molt superiors 
al cas de demanda uniforme, i l’efecte de la congestió és nota més en els arcs. 
Les diferències entre els dos algorismes és la forma de generar línies i els 
autobusos que assigna a cada línia. 

 
Per veure de forma gràfica com genera cada algorisme les línies de forma 

diferent, de tal manera que un té en compte l’efecte de la congestió i l’altre no. 
En la figura següent es pot veure l’evolució de cada algorisme al generar línies 
en el graf de 10 nodes i demanda no uniforme: 

 
Si es mira les velocitats resultants en els algorismes, és pot veure més 

clarament com la velocitat comercial mitjana de l’algorisme que té en comte la 
congestió ha disminuït fins a 10,56 km/h. En l’algorisme en que no té en 
compte l’efecte de la congestió, la velocitat de planificació és la mateixa, o sigui 
10,56 km/h. Si és calcula la velocitat real de la xarxa generada per aquest 
segon algorisme s’obté una velocitat real de 8,88 km/h, que és un 16 % menor 
que la velocitat mitjana de l’algorisme que té en compte la congestió de línies 
en arcs.  
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Efecte de la congestió en arcs      Sense efecte de la congestió en arcs 

 

Fig. 28: Diferències entre la generació de línies, tenint en compte o no, l’efecte de la 
congestió  
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Com es pot observar en la figura 28, la generació de rutes és diferent, tant 
en la longitud de la línia generada, com els arcs per on passa la línia. En la 
figura es veu com al inici de l’algorisme, els dos calculen les primeres dos línies 
de forma igual, però al generar la tercera l’efecte de la congestió fa que en el 
primer algorisme sigui més curta. Aquesta tercera línia és més curta, ja que si 
fes el recorregut que té en el segon algorisme, ja hi hauria tres línies en el arcs 
que van del node dos al node quatre i és produeix l’efecte de la congestió 
d’autobusos que fan disminuir la velocitat. Per aquesta raó en el primer 
algorisme no allarga la línia fins al node 1, ja que es produeix congestió en el 
corredor. 

En els casos següents, la generació de línies segueix el mateix criteri, o 
sigui que si l’efecte de la congestió fa disminuir la velocitat de tal manera que 
afecti els costos de l’usuari, llavors es busca una línia alternativa. 

 

5.2.2. Cas d’estudi: Quadrícula 5x5 nodes (400 metres) 

A continuació s’estudia el graf format per 25 nodes, distribuïts en 5 
columnes de 5 nodes; en que la separació entre nodes consecutius és de 400 
metres. En aquest cas també s’estudiarà amb dos demandes diferents: 
demanda uniforme i igual a 100 passatgers/hora, i demanda gravitatòria, o sigui 
en funció de la distància al quadrat. Aquesta segona funció de demanda, agafa 
com a constant base 10, ja que el graf te una quantitat considerable de nodes. 

 
Taula 13. Xarxa de línies; quadrícula 5x5 amb demanda uniforme 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs (400 m) 
Funció de Demanda  100=Dem pax/h 
Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 4 24 Línies 
Longitud total de la xarxa 10,8 68,8 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,08 12,08 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,08 6,14 km/h 
Cost Usuari 462591,00 107836,90 €/h 
Cost Operador  30236,52 139154,80 €/h 
Flota total d'autobusos 48 217 autobusos 
Demanda Coberta per línies 17800 60000 pax/h 
Demanda Transferències 32800 0 pax/h 
Demanda No assignada 9400 0 pax/h 

 
El problema d’aquest cas és que s’ha suposat una quantitat de passatgers 

massa gran que circuli pel graf, i en el cas de considerar la congestió això 
provoca que les primeres línies que genera l’algorisme tinguin grans flotes 
d’autobusos i aquestes congestionen tota la xarxa. Això provoca una 
disminució d’un 51 % de la velocitat real de la xarxa en que no s’ha considerat 
l’efecte de la congestió. 

Per aquest motiu l’algorisme que té en compte la congestió dels autobusos 
només genera 4 línies, però aquestes línies tenen molts autobusos assignats. 
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Fig. 29: Xarxa de 4 línies generat  amb efecte de la congestió 

 
Taula 14. Nombre d’expedicions de cada línia 

Línia 1 23 Autobusos/hora 
Línia 2 11 Autobusos/hora 
Línia 3 10 Autobusos/hora 
Línia 4 4 Autobusos/hora 

 
Com podem veure, el nombre d’expedicions de les 4 línies és molt gran, i la 

generació d’una nova línia genera la disminució de velocitat en algun dels 
corredors per on passen aquestes línies. En el cas que ens trobem, no deixa 
generar cap altra línia, per tant significa que si s’afegeix una nova línia el cost 
per a l’usuari augmentarà. En el cas que no tenim en compte l’efecte de la 
congestió, l’algorisme genera línies fins a cobrir la demanda, però perquè 
aquest no té en compte l’afectació dels autobusos entre ells. 
 

Taula 15. Xarxa de línies; quadrícula 5x5 amb demanda NO uniforme 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs (400 m) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 10 10 Línies 
Longitud total de la xarxa 36,0 36,4 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,79 12,79 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,79 12,79 km/h 
Cost Usuari 37276,97 37204,81 €/h 
Cost Operador  20234,32 20445,64 €/h 
Flota total d'autobusos 30 30 autobusos 
Demanda Coberta per línies 10026 10808 pax/h 
Demanda Transferències 782 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 
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Quan la demanda es de forma gravitatòria, en el graf estudiat la diferència 
és molt petita i l’efecte de la congestió dels arcs no és nota. Per tal d’accentuar 
la diferència entre els dos algorismes, a continuació s’agafa el mateix tipus de 
graf però augmentant la distància entre nodes consecutius. 

5.2.3. Cas d’estudi: Quadrícula 5x5 nodes (600 metres) 

Aquest cas és similar a l’anterior; l’única diferència és la distància entre 
nodes consecutius, que és superior. S’ha agafat una distància de 600 metres 
entre els vèrtex dels quadrats de la quadrícula. Aquesta variació en el graf s’ha 
fet ja que en el cas anterior en que la demanda es funció de la distància al 
quadrat (Taula 15), no hi ha variació de la velocitat respecte a la inicial ja que 
les demandes són molt petites per a que és noti l’efecte de la congestió.  
Augmentant la distància entre els nodes consecutius, augmentem els 
autobusos de les línies i per tant hi ha més possibilitats que hi hagi congestió. 
 

Taula 16. Xarxa de línies; quadrícula 5x5 amb demanda uniforme 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs (600 m) 
Funció de Demanda  100=Dem pax/h 
Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 11 26 Línies 
Longitud total de la xarxa 46,8 109,2 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,00 12,00 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,00 6,06 km/h 
Cost Usuari 472306,00 146169,70 €/h 
Cost Operador  78107,62 211887,10 €/h 
Flota total d'autobusos 122 333 autobusos 
Demanda Coberta per línies 25800 60000 pax/h 
Demanda Transferències 31800 0 pax/h 
Demanda No assignada 2400 0 pax/h 

 
En aquest cas, la demanda uniforme igual a 100 passatgers/hora és molt 

gran, i això fa que la xarxa que no considera l’efecte de la congestió generi 
gran quantitat de línies amb una flota considerable d’autobusos. La gran 
quantitat d’autobusos en la xarxa, provoca que quan és calcula la velocitat real 
de la xarxa, aquesta sigui de només 6 km/h. Per tant, amb demandes molt 
grans, la velocitat pot arribar a disminuir respecte a la velocitat de planificació 
de la xarxa un 50 %. 

 
Taula 17. Xarxa de línies; quadrícula 5x5 amb demanda NO uniforme 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs (600 m) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 25 38 Línies 
Longitud total de la xarxa 116,4 162,6 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,68 12,68 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,68 11,56 km/h 
Cost Usuari 16694,87 16614,15 €/h 
Cost Operador  59361,64 85953,30 €/h 
Flota total d'autobusos 89 128 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 4828 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 
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La velocitat en aquest cas disminueix un 9 % si no es té en compte l’efecte 
de la congestió a l’hora de dissenyar la xarxa. 

 

5.2.4. Cas d’estudi: Radial de 9 nodes (1 corona) 

El graf que s’estudia a continuació està format per un node central i una 
corona de 8 nodes. En aquest cas també s’estudien dos tipus de demanda; 
uniforme i gravitatòria. Com en la quadrícula de 10 nodes, en la demanda 
gravitatòria s’utilitza com a constant 100, per a veure la influència de la 
congestió en la xarxa. 

 
Taula 18. Xarxa de línies; Radial 1 Corona amb demanda uniforme 
Tipus de Graf G(N,A) Radial 9 nodes i 16 arcs 
Funció de Demanda  100=Dem pax/h 
Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 14 14 Línies 
Longitud total de la xarxa 15,4 15,4 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,79 12,79 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,79 12,79 km/h 
Cost Usuari 18782,82 18782,82 €/h 
Cost Operador  9485,22 9485,22 €/h 
Flota total d'autobusos 14 14 autobusos 
Demanda Coberta per línies 7200 7200 Pax/h 
Demanda Transferències 0 0 Pax/h 
Demanda No assignada 0 0 Pax/h 

 
 

Taula 19. Xarxa de línies; Radial 1 Corona amb demanda NO 
uniforme 

Tipus de Graf G(N,A) Radial 9 nodes i 16 arcs 

Funció de Demanda  2

100
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 13 14 Línies 
Longitud total de la xarxa 13,8 14,6 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,21 12,21 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,21 12,21 km/h 
Cost Usuari 28657,26 28521,39 €/h 
Cost Operador  18978,62 19412,49 €/h 
Flota total d'autobusos 30 30 autobusos 
Demanda Coberta per línies 21234 21512 pax/h 
Demanda Transferències 278 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
El graf de nou nodes és un graf molt petit i que té molts arcs que uneixen 

els nodes. Això fa que encara que s’ha agafat una demanda bastant gran, tant 
en el que s’ha considerat uniforme com en el que no, els resultats dels dos 
algorismes són molt similars.  

En el que tenim demanda constant la xarxa resultat és la mateixa; en canvi 
en el que es té demanda gravitatòria, tot i agafar una demanda molt alta, els 
resultats difereixen molt poc.  
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5.2.5. Cas d’estudi: Radial de 17 nodes (2 corones) 

El graf en forma radial, però de 17 nodes, és com el cas anterior però amb 
una corona més. En aquest cas només s’estudiarà amb demanda gravitatòria. 
 

Taula 20. Xarxa de línies; Radial 2 Corones  
Tipus de Graf G(N,A) Radial 17 nodes i 32 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 31 40 Línies 
Longitud total de la xarxa 101,2 122,8 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,69 12,69 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,69 11,80 km/h 
Cost Usuari 9739,77 9707,07 €/h 
Cost Operador  53478,16 64903,50 €/h 
Flota total d'autobusos 80 97 autobusos 
Demanda Coberta per línies 3055 3055 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
La velocitat real de la xarxa que no modifica els temps de recorregut, 

disminueix un 7 % respecte a la velocitat de planificació de la xarxa, o el que és 
el mateix, respecte a la velocitat real de la xarxa que considera l’efecte de la 
congestió. 

 

5.2.6. Cas d’estudi: Radial de 25 nodes (3 corones) 

En aquest cas afegim la tercera corona al graf anterior, i seguim amb una 
demanda calculada mitjançant el mètode gravitatori. 

 
Taula 21. Xarxa de línies; Radial 3 Corones  

Tipus de Graf G(N,A) Radial 25 nodes i 48 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 41 56 Línies 
Longitud total de la xarxa 298,9 390,0 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,49 12,49 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,49 11,36 km/h 
Cost Usuari 11439,79 11275,89 €/h 
Cost Operador  158180,90 206377,80 €/h 
Flota total d'autobusos 239 312 autobusos 
Demanda Coberta per línies 3322 3345 pax/h 
Demanda Transferències 23  0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
La velocitat mitjana de la xarxa que no considera l’efecte de la congestió en 

els arcs disminueix un 9 %. 
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5.2.7. Cas d’estudi: Satèl·lit de 25 nodes  

En aquest últim cas, s’estudia el graf que consisteix en un conjunt de nodes 
central, i altres conjunts al voltant d’aquest com si fossin satèl·lits. La demanda 
també està calculada amb el mètode gravitatori. 
 

Taula 22. Xarxa de línies; Satèl·lit 25 nodes  
Tipus de Graf G(N,A) Satèl·lit 25 nodes i 44 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Efecte de la congestió en arcs SÍ NO  
Línies totals generades 22 59 Línies 
Longitud total de la xarxa 82,7 219,3 km 
Velocitat Planificació Xarxa 12,19 12,19 km/h 
Velocitat Real de la Xarxa 12,19 9,27 km/h 
Cost Usuari 19188,35 17870,53 €/h 
Cost Operador  43851,57 116213,20 €/h 
Flota total d'autobusos 68 180 autobusos 
Demanda Coberta per línies 5345 5505 pax/h 
Demanda Transferències 160 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 pax/h 

 
Aquest és un altre cas extrem, degut a la forma del graf. La forma de 

satèl·lits rodejant un centre i connectats a aquest per un sol arc genera que una 
gran quantitat de línies d’autobús hagin d’utilitzar aquests corredors.  

En aquests arcs la velocitat comercial de l’autobús baixa molt. En la xarxa 
de 59 línies, la velocitat en aquests arc és de 4,47 km/h i això provoca que la 
velocitat mitjana de la xarxa disminueixi un 23 % respecte a la de planificació. 
En la xarxa que considera l’efecte de la congestió, aquesta disminució de 
velocitat és més limitada, ja que l’algorisme no permet crear més línies quan 
aquestes no milloren el rendiment de la xarxa. En aquest cas la velocitat 
comercial dels autobusos en aquests arcs és de 10,36 km/h en el pitjor dels 
casos. 
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5.2.8. Anàlisi de Resultats de l’Estudi 2 

Si es comparen el resultats en els que s’ha tingut en compte l’efecte de la 
congestió i els que no s’ha tingut en compte, es poden veure les següents 
propietats: 

 
L’algorisme que no té en compte l’efecte de la congestió genera línies fins 

que la demanda s’ha cobert completament de forma directa (tots els nodes 
estan units entre ells per alguna línia); en canvi en l’algorisme que té en compte 
l’efecte de la congestió no sempre hi ha cobriment total de la demanda. En 
aquest algorisme la demanda que no queda coberta per la xarxa i que no té 
possibilitat de fer transbord, no és pot assignar a la xarxa, i per tant ha d’utilitzar 
un mitjà de transport alternatiu.  

Aquesta demanda NO assignada es produeix perquè aquest algorisme té 
en compte la variació del temps de recorregut  dels autobusos en funció del flux 
de vehicles, i per tant es pot trobar que si afegeix més vehicles a la xarxa, 
llavors el temps de recorregut augmenta. L’algorisme no genera més línies, 
quan es  produeix un augment del cost dels usuaris. 

 
Com a conseqüència de que els dos algorismes acaben en moments 

diferents de generar línies, s’explica que l’algorisme que no té en compte la 
congestió sempre genera més línies que l’altre algorisme. Al generar més 
línies, també és superior la longitud total i la flota d’autobusos de la xarxa. A 
més, l’augment de línies fa que els costos de l’usuari siguin més baixos, però 
que en canvi els costos de l’operador siguin superiors. 
 

El principal problema de l’algorisme que no considera l’efecte de la 
congestió és que no té en compte la variació del temps de recorregut. A més, 
aquest algorisme permet que per un mateix arc passin tants autobusos com es 
vulguin, sense que això afecti la velocitat d’aquests. No s’adequa a la realitat, ja 
que en un corredor la interferència dels autobusos entre ells afecta a la seva 
velocitat comercial. 

 
L’algorisme que té en compte la congestió de corredors soluciona aquest 

problema, ja que en cada arc del graf es registra el flux d’autobusos que hi ha. 
En cas que es vulgui augmentar el nombre d’expedicions de l’arc (tant per 
generar una nova línia com inserir un node en una línia), l’algorisme comprova 
que la l’augment del temps de recorregut al afegir autobusos en l’arc sigui 
menor que el temps que trigaria per una ruta alternativa. Com a conseqüència 
s’aconsegueix que les velocitats dels autobusos en la xarxa siguin superiors ja 
que evita la congestió d’autobusos en arcs.  

 
En els casos estudiats és pot veure la diferència entre la velocitat real dels 

dos algorismes. La velocitat real de l’algorisme que no té en compte la variació 
del temps de recorregut, s’ha calculat utilitzant el Transit Capacity and Quality 
Service Manual-2003 (veure Annex 1), un cop la xarxa ja estava generada. En 
la taula 23 es pot veure un resum de les diferències de velocitats entre els 
casos estudiat i la disminució de la velocitat que provoca no considerar l’efecte 
de la congestió en els arcs: 
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Taula 23. Resum de velocitats dels casos estudiats 

Xarxa de línies Tipus de Graf 
G(N,A) 

Funció de 
Demanda 

Velocitat 
Real de la 
Xarxa amb 
efecte de la 
congestió 

Velocitat 
Real de la 

Xarxa sense 
efecte de la 
congestió 

Disminució 
de velocitat al 
no considerar 
l’efecte de la 

congestió 
Quadrícula 5x2 amb 
demanda uniforme 

(Taula 11) 

Quadrícula 
10 nodes i 13 

arcs. 

100=Dem  
pax/h 

12,38 km/h 11,92 km/h 9 % 

Quadrícula 5x2 amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 12) 

Quadrícula 
10 nodes i 13 

arcs. 
2

100
dist

Dem =

 pax/h 
10,56 km/h 8,88 km/h 16 % 

Quadrícula 5x5 amb 
demanda uniforme 

(Taula 13) 

Quadrícula 
25 nodes i 40 
arcs (400 m). 

100=Dem  
pax/h 

12,08 km/h 6,14 km/h 51 % 

Quadrícula 5x5 amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 15) 

Quadrícula 
25 nodes i 40 
arcs (400 m). 

2

10
dist

Dem =

 pax/h 
12,79 km/h 12,79 km/h 0 % 

Quadrícula 5x5 amb 
demanda uniforme 

(Taula 16) 

Quadrícula 
25 nodes i 40 
arcs (600 m). 

100=Dem  
pax/h 

12,00 km/h 6,06 km/h 50 % 

Quadrícula 5x5 amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 17) 

Quadrícula 
25 nodes i 40 
arcs (600 m). 

2

10
dist

Dem =

 pax/h 
12,68 km/h 11,56 km/h 9 % 

Radial 1 Corona amb 
demanda uniforme 

(Taula 18) 

Radial 9 
nodes i 16 

arcs. 

100=Dem  
pax/h 

12,79 km/h 12,79 km/h 0 % 

Radial 1 Corona amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 19) 

Radial 9 
nodes i 16 

arcs. 
2

100
dist

Dem =

 pax/h 
12,21 km/h 12,21 km/h 0 % 

Radial 2 Corona amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 20) 

Radial 17 
nodes i 32 

arcs. 
2

10
dist

Dem =

 pax/h 
12,69 km/h 11,80 km/h 7 % 

Radial 3 Corona amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 21) 

Radial 25 
nodes i 48 

arcs. 
2

10
dist

Dem =

 pax/h 
12,49 km/h 11,36 km/h 9 % 

Satèl·lit 25 nodes amb 
demanda NO uniforme 

(Taula 22) 

Satèl·lit 25 
nodes i 44 

arcs. 
2

10
dist

Dem =

 pax/h 
12,19 km/h 9,37 km/h 25 % 

 
La diferència de les velocitats reals entre els dos algorismes pot arribar a 

ser molt important, depenent de la forma del graf i de la demanda utilitzada. 
Aquesta diferència és deguda a que el primer algorisme genera les línies tenint 
en compte la disminució dels temps de circulació dels autobusos degut a 
trobar-se altres línies en els corredors. En canvi, el segon algorisme genera les 
línies considerant tots els corredors lliures de línies, i per tant, quan és calcula 
la velocitat real de la xarxa (en el que si que és té en compte la disminució dels 
temps de circulació) aquesta és sensiblement més baixa. 

 
 Així, ens trobem amb que pot arribar a disminuir fins un 50 % la velocitat 

mitjana de la xarxa si no es té en compte la variació del temps de recorregut. A 
continuació s’analitzen els resultats de la taula 23: 
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 Quan no hi ha diferència entre les velocitats reals obtingudes pels 

dos algorismes, significa que en aquests casos en particular, no es 
nota l’efecte de la congestió en els arcs. En la taula 23 trobem 3 
exemples  en que succeeix aquest fenomen,  i es pot produir per dos 
motius diferents: 
o La demanda assignada a la xarxa és molt petita i no es genera 

una flota d’autobusos suficient per a que és vegi l’efecte de la 
congestió (veure taula 15). 

o La forma del graf permet cobrir la demanda sense que és 
congestioni cap arc. Això passa en grafs en que hi ha molts arcs 
que uneixen les parades (veure taula 18 i 19). 

 Quan disminueix la velocitat real de la xarxa fins un 50 % és per que 
és un cas extrem, en el que s’ha utilitzat una demanda molt gran i 
això genera un flux de vehicles ens els arcs que fa disminuir molt la 
velocitat comercial. 

 Un altre cas extrem és el graf amb forma de satèl·lits (veure taula 
22), ja que els corredors que uneixen els satèl·lits amb el centre 
estan totalment col·lapsats i fan disminuir la velocitat real de la xarxa 
ja que no ha tingut en compte aquesta congestió. La congestió dels 
corredors provoca una disminució del 25 % respecte a la xarxa en 
que si s’ha considerat. 

 En els casos que no s’han agafat exemples extrems, es pot 
considerar que tenir en compte la variació del temps de recorregut 
degut al flux d’autobusos en els arcs, millora les velocitats comercials 
dels autobusos un 10 %. 

 
Tenir en compte la variació del temps de recorregut a l’hora de dissenyar 
una xarxa d’autobusos, millora les velocitats comercials dels autobusos 
un 10 %. 
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5.3. ESTUDI 3: Sensibilitat de la Xarxa de línies en variar 
els paràmetres d’aquesta 

Els paràmetres que s’estudien a continuació són principalment els que el 
programa implementat deixa modificar i són una entrada de l’algorisme. No 
s’estudiarà la sensibilitat de la xarxa al variar tots el paràmetres, però si que es 
mira com afecten a la xarxa de línies els paràmetres que s’han considerat que 
poden influir més en les línies. 

Els paràmetres que s’estudien són: el dwell time, els coeficients del temps 
d’espera i el temps de transferència i finalment la freqüència mínima de les 
línies (o política del nivell de servei de la xarxa). 

En aquest apartat s’utilitza com a graf d’estudi, per a poder comparar 
resultats, el Graf de 25 nodes en forma de quadrícula (amb separació entre 
parades consecutives de 600 metres), i amb una demanda generada de forma 
gravitatòria. A més, no es fa l’estudi de costos, sinó que es mira l’optimització 
del cost de l’usuari, sense tenir en compte els costos de l’operador. Per tant, els 
resultats que s’obtenen donen el nombre màxim de línies per tal de minimitzar 
aquest cost, i l’algorisme s’atura quan al afegir una línia més, no disminueix el 
cost de l’usuari.  

Aquest estudi ens demostra com d’important és escollir cada paràmetre de 
la xarxa ja que aquests poden afectar molt la forma en que és genera la xarxa i 
amb quin objectiu.  

5.3.1. Paràmetre d’estudi: Dwell Time 

El dwell time és el temps que està un autobús en una parada, esperant a 
que pugin i baixin els passatgers. Aquest coeficient afecta tant a la velocitat 
comercial dels autobusos com en la capacitat dels arcs. Si s’augmenta el temps 
que està un autobús en una parada, llavors el temps total de l’autobús en 
recorre la seva ruta serà major i per tant la velocitat comercial total de l’autobús 
disminuirà. La capacitat de la parada també disminueix ja que al estar més 
temps l’autobús en la parada, la congestiona i no deixa que altres autobusos i 
parin. En tots els casos estudiats anteriorment s’ha considerat un dwell time de 
20 segons. A continuació es mostra com varia la xarxa de línies al variar aquest 
paràmetre 
 

Taula 24. Xarxes de línies per a diferents Dwell Time 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs (600 m) 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =  pax/h 

Dwell Time 10 20 30 40 segons 
Línies totals generades 33 25 24 21 Línies 
Longitud total de la xarxa 136,2 116,4 104,4 102,0 Km 
Velocitat mitjana Xarxa 11,59 12,68 7,72 6,36 km/h 
Cost Usuari 15954,91 16694,87 17477,08 19043,83 €/h 
Cost Operador  71204,88 59361,64 56505,11 61679,75 €/h 
Flota total d'autobusos 91 89 97 111 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 4828 4828 4812 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 0 16 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 0 pax/h 
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Fig. 30: Evolució del número de línies, la velocitat, la flota, la longitud,els costos i la 

demanda amb el Dwell Time 

 
Amb l’estudi de variació del dwell time, es pot veure la tendència que tenen 

alguns dels paràmetres de la xarxa i com el temps de l’autobús en la parada 
afecta a la xarxa. 

A partir de la taula i de les figures, es poden extreure varies conclusions: 
En la primera gràfica de la figura 30, es veu clarament com al augmentar el 

dwell time, el nombre de parades generades per l’algorisme disminueix. Una 
explicació d’aquest fenomen és que al augmentar el temps en parada de 
l’autobús, la possibilitat de trobar-se cua en una parada augmenta, i això fa que 
generi menys línies. Per tant l’algorisme arriba abans al límit de línies 
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generades quan més alt és el dwell time, ja que al haver-hi més línies la 
velocitat disminueix i això fa que el cost de l’usuari arribi abans al seu mínim (al 
disminuir la velocitat, el cost de l’usuari arriba un punt que augmenta degut a 
l’efecte de la congestió). 

 
L’efecte del dwell time en la longitud de la xarxa de línies s’explica com una 

conseqüència directa del fet que disminueixi el nombre de línies.  
 
Tant en la figura de la velocitat comercial de l’autobús, com en la flota 

d’autobús, es pot veure en la figura 30 una petita tendència però aquesta es 
veu trencada en el valor de dwell time=10. Els valors excepcionals que 
s’obtenen és degut a que amb dwell=10, es generen moltes més línies que 
amb els altres valors, i l’efecte de la congestió d’autobusos en arcs fa que la 
velocitat sigui inferior que amb un dwell time superior. El fet que la flota 
d’autobusos totals i els costos de l’operador siguin superiors és directament per 
l’augment de línies.  

Aquest fenomen es pot donar en el cas de tenir un temps en parada molt 
baix, per que l’afectació entre línies és inferior, o sigui que la possibilitat de 
trobar-se autobusos en parades en menor i per tant l’algorisme deixa generar 
més línies que en els altres casos.  

5.3.2. Paràmetre d’estudi: Coeficient del Temps d’Espera (a2) 

Aquest paràmetre és un coeficient que afecta directament el cost de l’usuari, 
ja que està inclòs en la funció objectiu del model (Z1).  

Per a veure com varia la xarxa de línies, s’agafen tres coeficients de temps 
d’espera diferents. El primer que s’agafa és a2=1 que no penalitza el temps 
d’espera en la parada o sigui que es considera que la concepció del temps per 
part dels usuaris en l’interior de l’autobús es igual al que es passa el passatger 
esperant en la parada. Els altres dos coeficient escollits són el valor que 
normalment es considera, a2=2,5 , i un valor que penalitza molt el temps 
d’espera en parada, a2=5. A continuació es veu com varia la xarxa de línies 
amb cadascun d’aquests coeficients: 
 
 

Taula 25. Xarxes de línies per a diferents Coeficients del Temps d’Espera 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =  pax/h 

Coeficient Temps Espera (a2) 1 2.5 5  
Línies totals generades 28 25 29 Línies 
Longitud total de la xarxa 117 116,4 121,2 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,71 12,68 12,65 km/h 
Cost Usuari 9385,17 16694,87 28722,85 €/h 
Cost Operador  61924,01 59361,64 64183,89 €/h 
Flota total d'autobusos 90 89 96 autobusos
Demanda Coberta per línies 4828 4828 4826 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 2 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 pax/h 
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Fig. 31: Evolució del número de línies, la velocitat, la flota, la longitud,els costos i la 
demanda amb el Coeficient de Temps d’Espera 

 
La principal afectació d’aquest coeficient és en els Costos de la xarxa; 

principalment en el Cost de l’usuari. Si s’observa la figura 31, es pot veure en 
la gràfica de costos com aquests augmenten a mesura que s’augmenta el 
coeficient de temps d’espera. Això és perquè aquest paràmetre influeix 
directament en la funció de costos de l’usuari. 

Per altra banda, la resta de resultats varien molt poc quan és varia el 
coeficient de temps d’espera. L’única variació regular que es pot trobar és la 
disminució progressiva de la velocitat comercial de la xarxa. 
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La resta de paràmetres varien molt poc amb el coeficient, per tant és pot 
concloure que el coeficient de temps d’espera afecta poc a la xarxa resultant de 
l’algorisme, només en els costos d’aquesta i en la velocitat. 

 

5.3.3. Paràmetre d’estudi: Coeficient del Temps de 
Transferència (ctr) 

Aquest coeficient, a diferència de l’anterior, no està directament en la 
descripció de la funció objectiu, però forma part de les components d’aquesta. 
Aquest paràmetre afecta tant el cost del passatger en l’interior de l’autobús, 
com al temps d’espera.  

Aquest paràmetre serveix per penalitzar els transbords entre línies. El valor 
dels coeficients del temps de transferència solen ser superiors al coeficients del 
temps d’espera, ja que es considera que els passatgers prefereixen espera 
l’autobús en una parada i que els porti directament, que realitzar transbords. 

El valor d’aquest coeficient sol estar entre 3 i 4, i en els casos anterior s’ha 
agafat de ctr=3,5. Per veure millor l’efecte d’aquest paràmetre en la línia s’agafa 
el que no penalitza la transferència( ctr=1  ) i el que la penalitza molt ctr=7. 
 
 

Taula 26. Xarxes de línies per a diferents Coeficients del Temps de 
Transferència 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Coeficient Temps 
Transferència (ctr) 

1 3.5 7  

Línies totals generades 19 25 30 Línies 
Longitud total de la xarxa 64,2 116,4 129,6 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,74 12,68 12,57 km/h 
Cost Usuari 14856,21 16694,87 16700,48 €/h 
Cost Operador  33719,79 59361,64 68595,27 €/h 
Flota total d'autobusos 49 89 103 autobusos 
Demanda Coberta per línies 2956 4828 4828 pax/h 
Demanda Transferències 1872 0 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 pax/h 
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Fig. 32: Evolució del número de línies, la velocitat, la flota, la longitud,els costos i la 

demanda amb el Coeficient de Temps de Transferència 

 
L’evolució dels paràmetres de la xarxa amb l’augment del coeficient del 

temps de transferència és veu molt clarament en la figura 32. 
Es pot observar que quan augmenta el coeficient de temps de transferència, 

el nombre de línies, la longitud i la flota total de la xarxa augmenten. També es 
pot veure com la velocitat comercial de les xarxes disminueix progressivament,  
ja que augmenta el nombre de línies i d’autobusos de la xarxa. És manté 
constants el cost de l’usuari, però els de l’operador augmenten degut a 
l’augment de línies i d’autobusos. 
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Totes aquestes evolucions dels paràmetres de la xarxa és poden explicar 
mirant la gràfica de com es distribueix la demanda. Quan el valor del coeficient 
és igual a un, no es penalitza el temps al realitzar una transferència i per tant 
no tenim en compte el diferent valor que se li pot donar al temps. En aquest 
cas, el límit de generació de línies de l’algorisme arriba abans, perquè s’arriba 
al cost d’usuari mínim amb moltes transferències entre línies. Com que no es 
penalitza el temps en realitzar el transbord, la xarxa òptima per a l’usuari es 
dona amb transferència de passatgers entre línies ja que d’aquesta manera és 
generen menys línies i no hi ha tanta congestió en els carrils. A mesura que 
augmenta la penalització del temps de transferència, per a l’usuari és millor 
posar més línies, encara que això faci augmentar el temps de recorregut de les 
línies. 

 
Per tant, l’efecte del coeficient de temps de transferència és veu molt clar en 

com es distribueixen els passatgers, ja que si no es considera que la percepció 
del temps de transferència és pitjor que el temps en el recorregut, la xarxa de 
línies que s’obté deixa que hi hagi molta transferència de passatger entre les 
diferents línies de la xarxa. 

 

5.3.4. Paràmetre d’estudi: Política de nivell de servei mínim de 
les línies d’autobús 

 
L’últim paràmetre a estudiar és la freqüència mínima que se li dona a les 

línies; aquest paràmetre és per a complir amb una política de nivell de servei 
determinada. Si es vol un nivell de servei que afavoreixi l’usuari i que els 
passatgers s’esperi poc a que passi l’autobús o si es vol una freqüència de pas 
més elevada i que els usuaris s’esperin més a les parades.  

Aquesta freqüència mínima se li dona a les línies que la demanda punta en 
la línia no faci que la freqüència de la línia sigui superior a la mínima imposada.  

A continuació s’agafen diferents valors de freqüència mínima per a les 
línies: 

 
Taula 27. Xarxes de línies per a diferents Freqüències mínimes 

Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem = pax/h 

Freqüència mínima de les 
línies 3 5 7 autobusos/hora 

Línies totals generades 38 25 26 Línies 
Longitud total de la xarxa 157,8 116,4 109,2 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,79 12,68 12,31 km/h 
Cost Usuari 24624,1 16694,87 13580,26 €/h 
Cost Operador  50142,08 59361,64 83519,87 €/h 
Flota total d'autobusos 74 89 127 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 4828 4824 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 4 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 pax/h 
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Fig. 33: Evolució del número de línies, la velocitat, la flota, la longitud,els costos i la 
demanda amb la freqüència mínima de les línies 

 
Depenent de la política de servei que es vulgui, l’efecte en la xarxa és 

diferents. Quan s’agafa una freqüència mínima molt baixa, el que surt 
perjudicat és l’usuari, però l’algorisme deixa generar més línies per tal de fer 
disminuir els costs dels usuaris. Com es pot veure en la figura, amb una 
freqüència mínima de 3 autobusos per hora (cada 20 minuts), l’algorisme 
genera moltes línies, però cadascuna d’elles té associats pocs autobusos (flota 
molt baixa).  

L’efecte més clar en els paràmetres és l’augment de la flota total de la xarxa 
al augmentar la freqüència mínima, i això provoca un augment dels costos de 
l’operador però una disminució del cost per a l’usuari. 
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Es pot observar que la velocitat mitjana dels autobusos en les xarxes és té 
una lleugera disminució degut a l’efecte de la coincidència d’autobusos en els 
arcs (a l’augmentar la flota, la possibilitat de trobar autobusos en les parades 
augmenta). 

 
Està clar que al augmentar la freqüència mínima de la xarxa, fa disminuir el 

cost per als usuaris, però això comporta un augment dels costos per a 
l’operador i una disminució de la velocitat comercial mitjana de la xarxa. 
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5.4. ESTUDI 4: Sensibilitat de la Xarxa de línies al variar 
paràmetres d’un arc o d’un corredor 

Aquest estudi serveix per comprovar com afecta a la xarxa generada el 
considerar els paràmetres de cada corredor per separat, ja que les xarxes no 
són uniformes no tots els seus arcs tenen les mateixes característiques. 

 
En aquest estudi es vol veure com varia la xarxa de línies al variar 

paràmetres d’un sol arc o corredor. Aquest estudi és similar a l’anterior, però 
enlloc de variar el paràmetre de tota la xarxa, és varia el paràmetre d’un sol arc 
o d’un corredor. En aquest cas, només es varia el Dwell time, de manera que 
augmenti o disminueixi la velocitat comercial i la capacitat del corredor.  S’agafa 
el dwell time perquè aquest afecta directament la velocitat i la capacitat i ens 
dona una orientació de com podria afectar qualsevol paràmetre que actuès 
sobre una d’aquestes propietats. 
 

5.4.1. Disminució del Dwell Time d’un tram 

Es disminueix dwell time per augmentar la Velocitat Comercial i la Capacitat 
d’un tram. El corredor escollit és el corredor central i s’augmenta la longitud del 
corredor en que es varia el dwell time per veure com varia la xarxa.  Es 
comença disminuint el dwell time de l’arc 3-8 (arc inferior i centrat), i és va 
augmentant la longitud en que es modifica el paràmetre fins arribar a tot el 
corredor complet. 

En la taula 28 es mostra com varia la xarxa de línies generades per 
l’algorisme, a mesura que s’augmenta la longitud del corredor modificat: 
 
 
 
 

Taula 28. Xarxes de línies augmentant Velocitat i Capacitat  d’un corredor 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =  pax/h 

Corredor on s’augmenta la 
velocitat i la capacitat (nodes)  3-8 3-8-13 3-8-13-

18 
3-8-13-18-

23  

Longitud del Corredor 0 600 1200 1800 2400 metres 
Línies totals generades 25 28 28 27 32 Línies 
Longitud total de la xarxa 116,4 121,8 133,8 122,4 132,6 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,68 12,64 12,67 12,95 12,89 km/h 
Cost Usuari 16694,87 16658,66 16689,59 16537,29 16555,9 €/h 
Cost Operador  59361,64 64507,42 71317,95 64701,98 70317,41 €/h 
Flota total d'autobusos 89 96 106 95 103 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 4828 4824 4814 4828 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 4 14 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 0 0 pax/h 
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Fig. 34: Evolució del número de línies, la velocitat, la flota, la longitud,els costos i la 

demanda amb la longitud del corredor modificat 

 
Com es pot veure en la figura 32, no hi ha variacions significatives en els 

paràmetres de les xarxes generades, per tant s’haurà d’utilitzar un altre tipus 
d’estudi de les xarxes per a poder veure les diferències entre les xarxes 
generades. 

 
En la taula 29, es mostra com evolucionen les Expedicions/hora en 

determinats arcs, a mesura que augmentem la longitud del corredor en que 
disminuïm el Dwell time. 
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Corredor   3 - 8 8 - 13 13 - 18 18 - 23 
Longitud del Corredor (m) 0 600 1200 1800 2400 

Expedicions en arc 3-8 (bus/h) 20 20 30 35 35 
Expedicions en arc 8-13 (bus/h) 20 25 30 35 40 
Expedicions en arc 13-18 (bus/h) 25 30 30 40 40 
Expedicions en arc 18-23 (bus/h) 20 25 30 25 30 

Expedicions en arc 2-7 (bus/h) 20 20 25 20 35 
Expedicions en arc 7-12 (bus/h) 30 25 30 25 25 
Expedicions en arc 12-17 (bus/h) 25 30 20 30 25 
Expedicions en arc 17-22 (bus/h) 30 25 15 30 25 

Taula 29. Autobusos/hora en diferents arcs al modificar corredor central 
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Fig. 35: Sensibilitat de diferents arcs amb l’augment de la longitud del corredor modificat 

 



DISSENY EFICIENT DE XARXES D’AUTOBUS 
 

 100

Tant en la figura 35, com en la taula 29, es pot observar com varien el 
nombre d’expedicions hora que passen per els diferents arcs. S’estudien els 
arc del corredor central i d’un dels corredors laterals, per veure com influeix en 
cadascun d’aquests corredors. 

Primer de tot, si es mira les figures de l’esquerra de la figura 35, es pot 
veure la influència en tot el corredor central que té l’augment de la longitud 
modificada d’aquest mateix corredor. En totes aquestes figures es veu una 
evolució ascendent, de manera a que a mesura que augmenta la longitud del 
corredor modificat, augmenta el nombre d’expedicions en cada arc. Això és el 
que s’esperava que passés, ja que al disminuir el dwell time del corredor, la 
velocitat en aquests arcs és superior i poden passar més autobusos sense que 
l’efecte de la congestió és noti.  

En el corredor lateral (figures de la dreta de la figura 35) és mostra una 
evolució molt diferent al del corredor central, ja que en aquest corredor la 
influència de l’augment de la longitud modificada no és directa sinó que és el 
corredor central el que li treu autobusos amb aquest. Per aquest motiu, és veu 
com al augmentar la longitud modificada, en certs arcs del corredor lateral 
disminueixen les expedicions de l’arc. El motiu és que l’algorisme assigna els 
autobusos que abans hi havia en aquests corredors per el corredor central, ja 
que té més capacitat i per tant poden anar a una velocitat comercial superior. 
 

Un exemple pràctic d’aquest estudi podria ser veure com millora la xarxa al 
afegir un carril bus a la via, o millorar l’accés a les parades, fer una via més 
ràpida... Tots aquest provoquen fenòmens similars a l’estudia’t. 

 

5.4.2. Augment del Dwell Time d’un tram 

A continuació es fa el mateix estudi anterior, però en aquest cas s’augmenta 
el dwell time d’un corredor, per a disminuir la Velocitat Comercial i la Capacitat 
d’un tram. El corredor escollit és el corredor central i s’augmenta la longitud del 
corredor en que es varia el dwell time per veure com varia la xarxa.  Es 
comença augmentant el dwell time de l’arc 3-8 (arc inferior i centrat), i és va 
augmentant la longitud en que es modifica el paràmetre fins arribar a tot el 
corredor complet. 
 

Taula 30. Xarxes de línies disminuint Velocitat i Capacitat  d’un corredor 
Tipus de Graf G(N,A) Quadrícula 25 nodes i 40 arcs 

Funció de Demanda  2

10
dist

Dem =  pax/h 

Corredor on s’augmenta la 
velocitat i la capacitat (nodes)  3-8 3-8-13 3-8-13-

18 
3-8-13-18-

23  

Longitud del Corredor 0 600 1200 1800 2400 metres 
Línies totals generades 25 26 24 26 26 Línies 
Longitud total de la xarxa 116,4 118,8 112,8 115,8 114 km 
Velocitat mitjana Xarxa 12,68 12,66 12,64 12,60 12,53 km/h 
Cost Usuari 16694,87 16719,95 16698,69 16702,01 16753,57 €/h 
Cost Operador  59361,64 63376,11 59916,8 61518,34 60527,01 €/h 
Flota total d'autobusos 89 95 90 92 91 autobusos 
Demanda Coberta per línies 4828 4828 4828 4828 4828 pax/h 
Demanda Transferències 0 0 0 0 0 pax/h 
Demanda No assignada 0 0 0 0 0 pax/h 
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Fig. 36: Sensibilitat de la xarxa a l’augmentar la longitud del corredor modificat 

Com en el cas anterior, els paràmetres de les xarxes generades no mostren 
cap evolució significativa, per tant s’haurà d’utilitzar un altre tipus d’estudi de les 
xarxes per a poder veure les diferències entre les xarxes generades. Es torna a 
veure com evolucionen les expedicions hora tant en el corredor central 
(corredor que modifiquem el dwell time), com en el corredor lateral a aquest. 

 
Corredor   3 - 8 8 - 13 13 - 18 18 - 23 

Longitud del Corredor (m) 0 600 1200 1800 2400 
Expedicions en arc 3-8 (bus/h) 20 10 10 15 10 

Expedicions en arc 8-13 (bus/h) 20 15 10 15 15 
Expedicions en arc 13-18 (bus/h) 25 40 35 25 25 
Expedicions en arc 18-23 (bus/h) 20 15 20 25 20 
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Expedicions en arc 2-7 (bus/h) 20 35 30 30 30 
Expedicions en arc 7-12 (bus/h) 30 35 25 25 30 
Expedicions en arc 12-17 (bus/h) 25 20 15 25 25 
Expedicions en arc 17-22 (bus/h) 30 25 25 25 25 

Taula 31. Autobusos/hora en diferents arcs al modificar corredor central 

 
 

20

10

15

1010

0

5

10

15

20

25

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 3-8  

20

35

30 3030

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 2-7 (bus/h)  
 
 

20

15 15 15

10

0

5

10

15

20

25

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 8-13  

30

35

25

30

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 7-12 (bus/h)  
 
 

25

40

25 25

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 13-18  

25

20

25 25

15

0

5

10

15

20

25

30

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 12-17 (bus/h)  
 
 

20

15

25

2020

0

5

10

15

20

25

30

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 18-23  

30

25 25 2525

0

5

10

15

20

25

30

35

0 600 1200 1800 2400

Longitud Corredor modificat (m)

Exp (bus/h)

Expedicions en arc 17-22 (bus/h)  
Fig. 37: Sensibilitat de diferents arcs amb l’augment de la longitud del corredor modificat 
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En aquest cas, a diferència de l’anterior, el que és pot veure en les figures 
que es refereixen al corredor central, que la disminució del nombre d’autobusos   
que passen per l’arc, no comença fins que l’arc en qüestió s’ha modificat. O 
sigui que l’arc 3-8 no disminueix fins que la longitud modificada és de 600 
metres ja que fins llavors no s’afecta a l’arc. Amb el 8-13 fins que la longitud és 
de 1200; la 13-18 amb 1800, etc. 

En canvi en el corredor lateral es veu que no hi ha una dependència directa 
amb la modificació del corredor central, sinó que varia en funció de la forma de 
generar la xarxa. 
 

El que ens demostra aquest estudi és que al modificar paràmetres d’un sol 
corredor o arc afecta a tota la xarxa, i genera una nova distribució de línies 
adaptant-se al nou graf. 
 


