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RESUM 
 
 
 
 
 
 
El present treball tracta sobre una proposta d’una eina d’optimització, centrada en el cas dels 
autobusos, de la fase crítica de la planificació de tot sistema de transport públic, l’anomenat 
Network Design Problem o la planificació de les xarxes de transport, En aquest sentit, la 
rellevància que adquireix aquest problema ha motivat la implementació de dos paràmetres 
fonamentals en el disseny de les xarxes d’autobusos: la cobertura de la xarxa i l’efecte de la 
congestió. Amb tot, l’objectiu final d’aquest treball és disposar d’una eina que inclogui aquests 
aspectes, capaç de ser aplicada en casos reals.   
 
D’aquesta forma, en primer lloc es proposa la millora d’un model tradicional de disseny de 
xarxes d’autobusos de manera que tingui en compte la cobertura en el disseny de la xarxa, per 
tal que aquesta sigui més propera als ciutadans tant en origen com en destí.  
 
D’altra banda, s’analitza l’efecte de la congestió partint del mateix model abans mencionat, que 
es basa en un criteri de creació de xarxes que considera que la velocitat dels autobusos es 
manté constant durant el procés de creació, i que per tant no té en compte l’efecte de congestió 
en els arcs de la xarxa. Per dur-ho a terme es treballa sobre dues metodologies de disseny de 
xarxes d’autobús: la primera es basa en modificar l’algoritme de creació de xarxes, tenint en 
compte el flux d’autobusos alhora de constituir la xarxa, i per tant la congestió; la segona pretén 
mantenir l’algoritme de creació de xarxes, recalculant a posteriori els temps de viatge degut al 
flux d’autobusos obtinguts de la xarxa generada.  
 
Així, es presenten els resultats obtinguts per ambdues metodologies de disseny que han estat 
aplicades en una sèrie de xarxes teòriques, assimilables a diverses ciutats. Per dur-ho a terme 
s’ha treballat sobre una eina computacional de millora, que inclou totes aquestes 
consideracions abans comentades.  
 
En aquest sentit, els resultats denoten que la metodologia més consistent és la primera. 
D’aquesta forma, tant el número de línies creades com els costos (d’usuari i operador) són 
menors mentre que la velocitat comercial final dels autobusos és major per aquest cas. Per 
tant, aquesta metodologia de disseny de xarxes d’autobusos permet optimitzar i potenciar els 
recursos dels quals es disposa.  
 
Finalment, un cop s’extreuen les conclusions de l’estudi, s’adjunten diverses propostes 
d’investigació futura que donin continuïtat a aquest treball.  
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The present work is about a proposal of an optimization tool, focused on buses case, of the 
critic phase of public transport planning, so called Network Design Problem. In these terms, the 
great importance of this problem has motivated the implementation of two basic parameters in 
the bus network design: the network coverage and congestion effect. Basically, the final 
purpose of this work is to have a tool that includes both aspects, able to be applied in real 
cases.  
 
In this way, first of all is proposed an improving of a traditional bus network design problem, in 
order that it considers the coverage in the network design, so that it can be closer to the citizens 
both from origin and from destination. 
 
In the other side, congestion effect is analyzed using the same model previous mentioned, that 
is based on a design network criteria that considers constant speed of buses during the creation 
process, so that it doesn’t consider congestion effect in network arcs. Two different 
methodologies are used in the present work: in the first one the algorithm of creation is 
changed, considering buses flow while creating the network, and therefore the congestion; the 
second one pretends to keep the algorithm of creation, and recalculating trip times due to the 
buses flow obtained from the network already generated. 
 
Thus, the results from both methodologies that are applied in a set of theoretical networks (that 
can be generalized to different cities) are presented. It has been used an improving 
computational tool, that includes all of these considerations already mentioned. 
 
In this way, the results show that the most consistent methodology is the first one. Thus, both 
created number of bus lines and costs (user and operator) are smaller and the commercial bus 
speeds are higher in this case. As a result, this bus network design methodology optimizes and 
boosts much better the available resources. 
 
Finally, once the conclusions from the study are taken out, different proposals of future 
investigation that give continuity to this work are included.     
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La congestió viària en les grans ciutats s’ha convertit en un problema quotidià a 
les societats modernes. Cada dia són més els ciutadans que es veuen atrapats 
en embussos de trànsit, especialment en el moment de traslladar-se als seus 
llocs de treball o de retornar a casa.  
 
La causa de la congestió és simple: un creixement sostingut de la demanda de 
mobilitat, tant de persones com de mercaderies, que no es veu absorvit ni en 
qualitat ni en quantitat per un augment paral.lel de l’oferta de transport. Els 
costos que determina la congestió són també coneguts: per un costat les 
demores en els temps de viatge, i per l’altre els que provenen dels excessos en 
consum de carburants i una major contaminació del medi ambient.  
 
Aquestes demores en els temps de viatge afecten tant els usuaris del vehicle 
privat com el transport públic de superfície, entre els que destaquen les línies 
d’autobús. Per tant, per tal de combatre aquesta situació, i així descongestionar 
els carrers de les ciutats, cal d’un funcionament de les xarxes de transport 
públic plenament eficient. 
 
En aquest context, l’objectiu general d’un sistema eficient de transport és 
aconseguir una sèrie d’objectius, en alguns casos contradictoris, com per 
exemple: desenvolupament d’una mobilitat sostenible, concentració dels 
serveis en les àrees de baixa demanda per garantir l’accessibilitat “social” del 
territori, èxit en objectius d’eficàcia i eficiència en termes econòmics i/o 
financers...Així, es presenten objectius contraposats: per una banda els 
usuaris, que requereixen d’una maximitació del nivell de servei ofert i per l’altra 
l’operador que prioritza una minimització dels costos d’operació. Amb tot, és 
necessari  d’una  planificació que ha d’anar dirigida a la creació d’un sistema 
integrat dins del sistema d’ordenació territorial.  
 
La fase crítica de la planificació del sistema de transport públic és l’anomenat 
Network Design Problem (NDP), o la planificació de les xarxes de transport, 
que es refereix a la determinació de la configuració de la xarxa, dirigida a 
l’assoliment de determinats objectius, sotmesos a determinades restriccions.  
 
La rellevància que adquireix el problema del disseny de xarxes, ha motivat la 
relització en aquest treball d’una proposta d’optimització d’aquesta fase de la 
planificació, centrat en el cas dels autobusos, tenint en compte dos aspectes 
fonamentals en el disseny de les xarxes d’aquest mode de transport públic: la 
cobertura de la xarxa i l’efecte de la congestió.  
 
La cobertura de la xarxa apareix des del moment que l’oferta de serveis del 
Sistema de Transport Públic Col·lectiu en un determinat àmbit geogràfic ha de 
donar resposta a les seves necessitats de mobilitat, de tal manera que la 
configuració i les característiques dels serveis han d’obeir a una sèrie 
d’objectius marcats, per tal que la xarxa de transport públic sigui una alternativa 
d’ús pels desplaçaments que s’efectuen en l’àmbit geogràfic considerat.  
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D’aquesta forma, la cobertura de la xarxa en el territori representa una de les 
característiques fonamentals per la bondat d’una xarxa de transport públic 
entesa des d’un punt de vista global. Amb tot, permetrà que aquesta sigui el 
més propera possible a tots els ciutadans, tant en origen com en destinació. 
 

 
Figura  1. Cobertura territorial de la nova xarxa d’autobusos a Barcelona 

 
Aquest fet ha motivat la implementació d’aquest paràmetre en un algoritme de 
disseny de xarxes tradicional, de manera que es tingui en compte l’efecte de 
l’esmentada cobertura en el disseny de les xarxes. De forma general, es 
tractarà de modificar l’últim dels tres algoritmes de disseny de què consta, el de 
millora, convertint-lo com una eina de comprovació de la cobertura de la xarxa 
resultant obtinguda mitjançant els dos algoritmes previs. 
 
D’altra banda, sovint ens trobem que en ciutats que tenen una flota 
considerable d’autobusos es pot donar el cas que a l’augmentar la xarxa 
d’autobusos per tal d’incentivar el transport públic, enlloc de millorar s’empitjora 
el servei.  
 
En aquest sentit, és habitual que en corredors per on passen un gran nombre 
de línies ens podem trobar que aquestes s’interaccionin entre elles, de manera 
que en algunes parades quan un autobús arriba s’ha d’esperar perquè la 
parada es troba ocupada per un o varis autobusos. Si afegim més línies 
d’autobús en aquests corredors, es congestionen encara més les parades, de 
tal forma que la velocitat comercial resultant dels autobusos baixa 
significativament, i conseqüentment s’incrementa el temps de recorregut.  
 
Per tal de solucionar aquest problema cal que les noves línies que 
s’introdueixin en la xarxa no congestionin el sistema, sinó que el facin més 
eficient i que, en definitiva, millorin el servei existent. Això es pot aconseguir 
fent que les noves línies no passin per aquests corredors principals, sinó que 
es busquin noves rutes per carrers paral·lels per tal d’alliberar aquestes artèries 
congestionades.  
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Figura  2. Carril bus a l’avinguda Diagonal a Barcelona 

 
No obstant, cal remarcar que en aquests corredors principals hi ha una gran 
quantitat de transbords, la qual cosa no es pot ignorar. Per tant, cal establir un 
balanç entre la millora del temps de recorregut i la disminució dels possibles 
transbords.  
 
En aquest sentit, el present treball analitza l’efecte de congestió basant-se en el 
mateix algorimte de disseny de xarxes d’autobusos abans mencionat, el qual es 
basa en un criteri de creació de xarxes que considera que la velocitat dels 
autobusos es manté constant en tot el procés de creació, i per tant no té en 
compte l’efecte de congestió en els arcs provocat per la coincidència de 
diverses línies en els mateixos. Per dur a terme aquest anàlisi, es treballarà 
sobre dues metodologies diferents: la primera es basa en modificar l’algoritme 
de creació de xarxes, tenint en compte el flux d’autobusos alhora de constituir 
la xarxa, i per tant la congestió; la segona pretén mantenir l’algoritme de 
creació de xarxes, recalculant a posteriori els temps de viatge degut al flux 
d’autobusos obtinguts de la xarxa generada.  
 
Així, en aquest treball es presenten els resultats obtinguts per cadascuna de les 
dues últimes metodologies esmentades, utilitzant una sèrie de xarxes 
teòriques, assimilables a diverses ciutats. Per fer-ho s’ha treballat sobre una 
eina computacional de millora, que  inclou totes aquestes modificacions 
comentades. 
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2 OBJECTIUS 
 
L’objectiu del present treball es centra en la millora d’una eina de disseny de 
xarxes d’autobusos, incorporant-hi dos aspectes fonamentals: la cobertura de 
la xarxa i la congestió en els arcs. 
 
En primer lloc, la implementació de l’efecte de la cobertura en el disseny de la 
xarxa permet que aquesta  sigui propera a tots els ciutadans tant en origen com 
en destí, característica fonamental per la bondat d’una xarxa de transport públic 
entesa des d’un punt de vista global.  
 
D’altra banda, la millora de l’algoritme considerant entorns congestionats alhora 
del disseny de les xarxes, permet obtenir una visió més real i consistent de la 
xarxa resultant, degut justament a la presència de l’efecte de la congestió, no 
despreciable en la gran majoria de casos.  
 
En definitiva, malgrat es tracta d’un estudi més aviat teòric, la finalitat és 
disposar d’una eina capaç de ser aplicada a casos reals.  
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3 ESTAT DE L’ART 
 
La planificació del transport públic col·lectiu urbà (TPCU) basada en eines 
d’ajuda en la presa de decisions cobra cada cop més importància, tant en 
països desenvolupats com en vies de desenvolupament. Una proporció 
important dels viatges en mitjanes i grans ciutats són 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 d’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 forma: 
 

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 i sincronització 

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

viatges 
5. Assignació de personal i recursos disponibles pels viatges programats 

per a 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, l’empresa de 
transport. 
 
L’optimització d’un sistema de Transport Col.lectiu Urbà planteja objectius com: 
maximitzar la qualitat del servei (minimitzar temps de viatge i espera) i 
maximitzar el benefici de les empreses transportistes. La solució global al 
problema depèn de la solució de cada una de les etapes del procés: és 
raonable pensar que les solucions factibles de les tres últimes etapes del 
procés estan condicionades per les solucions obtingudes en les dues primeres 
[Ceder i Wilson, 1986].  
 
Els problemes de l’assignació de flota i personal han estat molt estudiats amb 
resultats publicats [Wren, 1999]; es modelen com a problemes clàssics 
d’optimització combinatòria, programació linial entera, i, en molts casos, es 
resolen de forma exacta. 
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El problema del disseny i optimització de rutes i freqüències és més complicat i 
s’ha estudiat menys. Baaj i Mahmassani (1991) enumeren les següents 
dificultats: 
 

1. Formulació del problema: en definir les variables de decisió (en particular 
l’elecció de 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 principalment entre els objectius 

dels usuaris (passatgers) del sistema, i els operadors (empreses del 
transport), el que fa que no pugui existir una única solució òptima, sinó 
vàries solucions no dominades. Una solució és no dominada quant no 
existeix una altra solució que millori la funció en algun objectiu sense 
empitjorar la resta.  

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

 
Les primeres eines de disseny òptim de rutes i freqüències sorgeixen a la 
dècada dels 70, basades en idees intuitives, sense una formulació del model i 
la seva funció objectiu, en alguns casos sense exploració de l’espai de 
solucions. A la dècada dels 80 es van formular algunes funcions objectiu, 
incorporant nous paràmetres com el cobriment de la demanda, factor de 
càrrega (proporció de passatgers respecte la quantitat de seients) i 
transferències dels autobusos [Axhausen i Smith, 1984]. A la dècada dels 90 
apareixen altres punts de vista, com va ser la utilització de la metaheurística i 
l’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 arcs en què 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 és presentar el problema com un graf de nodes, 
arcs i, posteriorment, rutes. Sigui G=(N,A) el graf on N és 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 
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o hora vall). Amb els fluxos origen-destí i una assignació d’aquests a les rutes, 
es determina el sistema de rutes i freqüències.  
 
Un dels desafiaments del disseny de xarxes està en la especificació de la 
funció objectiu. El més comú és establir com a objectiu la minimització del 
temps total de recorregut o del cost generalitzat de recorregut. El cost 
generalitzat es pot trobar aplicant diversos pesos a les components de la funció 
objectiu tal 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 de l’operador de transport també es poden considerar 
explícitament en la funció objectiu o com una restricció d’aquesta. Aquests 
costos poden incloure les despeses d’explotació, donades 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 ruta. SI s’inclouen els costos 
de l’operador, es pot formular o bé com un objectiu compost o com un 
problema de programació multi-objectiu.  
 
A més d’aquesta formulació tradicional de l’objectiu, altres components 
influeixen en el problema, que inclouen el següent: 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 tal com la disponibilitat de la infraestructura o 
dret de pas per a les rutes.  
 
A la pràctica, el problema de disseny de xarxes incorpora cada un d’aquests 
objectius i components en una formulació més interactiva del problema, on les 
rutes es poden construir per mètodes computacionals, però en última instància 
s’escull la solució conjuntament amb una revisió manual feta per dissenyadors i 
planificadors de la xarxa. 
 

3.1.1 Models per l’optimització de recorreguts i freqüències 
d’autobusos 

 
Donat que el problema de disseny de xarxes és NP-difícil [Magnanti i Wong, 
1984], els apropaments al problema confien en tècniques heurístiques per a 
solucionar problemes de dimensions raonables. Molts treballs inicials van 
descompondre el problema en dos etapes: primer de tot, es construeix el 
sistema  de rutes; en segon lloc, es determinen 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 
contruir les rutes “esquelètiques” que s’amplien per cobrir el sistema complet de 
nodes de la xarxa. Les rutes es defineixen un cop i les freqüències són 
determinades reduint al mínim els temps total de recorregut del passatger, 
calculat com el sumatori dels productes de la demanda Dij de la matriu O-D i el 
temps de recorregut Tij, conforme a una restricció en la flota (restricció del 
pressupost).  
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∑∑
∈ ∈Ni Nj

ijij fTD )(min  ( 1 ) 
 

Subjecte a  

[ ]∑
∈

≤
Rr

rr VfRT  ( 2 ) 
 

 
En l’expressió (2), RTr és el temps d’anada-tornada en la ruta r, f és la 
freqüència en la ruta r i V és la dimensió 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], va afegir 
un cost a l’objectiu per al número estimat de gent de peu en l’autobús; i aquest 
cost ve donat com una funció a trossos diferenciable de la freqüència de la ruta. 
Finalment, s’utilitza un mètode de projecció de gradients per reduir al mínim el 
temps total de recorregut.  
 
Una presentació més formal del problema del disseny de xarxes de transport 
amb un apropament a la programació matemàtica és l’establerta 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 de rutes; en la 
segona, es refina aquesta xarxa i es realitza una evolució detallada de les rutes 
i de l’assignació dels passatgers. A banda de solucionar el problema de la ruta i 
de la freqüència simultàniament, l’avantatge del model de Hasselström és la 
posada en pràctica i l’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 aquesta sigui determinada de forma 
endògena. La forma del model de demanda directa es basa en un model 
tradiconal de gravetat amb paràmetre β, on tots els termes que no depenen de 
l’estructura de la ruta o de les freqüències s’inclouen en un terme constant Kij 
per a cada parella O-D de i,j. Els elements restants de costos generalitzats 
s’associen a Cij, que és una funció del sistema de les freqüències f. La 
freqüència de cada ruta es denomina fr. La funció objectiu, maximitzant l’excés 
del consumidor, és equivalent a maximitzar el número de passatgers 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 
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ocupar-se d’un sol mode de transport; els modes múltiples també es poden 
considerar en la xarxa). 
 

∑∑
∈ ∈Ni Nj

ijDmax  ( 3 ) 
 

NjieKD fC
ijij

ij ∈∀⋅= − ,,)(β  ( 4 ) 

Subjecte a  

∑
∈

≤
Rr

rr Cfc  ( 5 ) 

∑
∈

∈∀Δ≥
Rr

rsr Sssf ,δ  ( 6 ) 

RrFfr ∈∀∈ ,  ( 7 ) 
 
En l’expressió (4) el terme generalitzat Cij és 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 dóna 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 
s’utilitza un sistema de regles heurístiques per a tallar les rutes inferiors 
d’aquest sistema. Després, les rutes finals i les freqüències són 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 lineal convex per a maximitzar l’excés del consumidor. En aquesta 
etapa, l’assignació de passatgers utilitza totes les rutes comuns per a 
determinar el temps d’espera i de transferència. Les variables de decisió per a 
les dues formulacions són 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. 
L’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 els segments de rutes i transformant-los en interseccions. També, un 
programa no lineal es pot formular per a la reoptimització 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 d’autobús. Des de llavors, la metodologia 
s’ha desenvolupat com a software comercial, i per tant es 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 
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primera formulació considera com a objectiu del passatger el reduir al mínim el 
temps de recorregut sobre l’autobús, expressat com a suma d’”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). 
 

∑ ∑
∈ ∈

+Δ
Nji Nji

ijij rpHMinimitzar
),( ),(

 ( 8 ) 
 

ijm
ij

ij

t
t

α+≤1  ( 9 ) 

21 LLkL ≤≤  ( 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 
dimensió de la flota (W màxim tamany de flota) 
 

ZCtrpHCMinimitzar
Nji

ij
Nji Nji

ijij 2
),(),( ),(

1 ' +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++Δ ∑∑ ∑

∈∈ ∈

 ( 12 )
 

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

[ ]∑ ≤
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, es 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 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:  
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∑∑∑∑∑
∈∈ ∈∈ ∈

++=
Rr

r
Ni Nj

ij
Ni Nj

ij EHaWHaPHaZMinimitzar 3211  ( 15 )
 

=2ZMinimitzar dimensió de la flota ( 16 )
 
Les restriccions en la formulació inclouen l’assignació dels passatgers 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 són 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 resol el número màxim de transferències; les files són 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 en 
l’assignació. El procediment de l’assignació es basa lliurement en el de 
Marguier i Ceder [1984]. Amb aquesta informació es calcula Z1.  

5. Es determina la dimensió 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]), un 
xic limitada com a cas de prova. Les seves principals aportacions són: 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 procediment, les rutes i les freqüències es determinen 
simultàniament. La funció objectiu maximitza el número de viatges directes (és 
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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 són proporcionals a la atracció 
de la zona origen i, Oi i la zona de destí j, Dj, i és una funció exponencial del 
cost, similar a la de Hasselström [1981]. Es formula la funció objectiu com: 
 

∑∑
∈ ∈

−

Ni Nj

fC
ji

ijeDaOMaximitzar )(β  ( 17 )
 

 
Es defineix el terme generalitzat del cost Cij com una funció explícita de les 
freqüències del subconjunt òptim de rutes que serveix l’origen i dels 
passatgers, Ri* [Chriqui i Robillard 1975]. 
 

c
f

KfC

Rir
r

ijij ++=
∑
∈ *

60)( α  ( 18 )
 

 
En aquesta equació α 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 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 C, la disponibilitat de Nm vehicles, el sistema de les F 
freqüències factibles, i 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: 
 

∑ ∑
∈ ∈

≤
Mm Rr

mrrm CbNk  ( 19 )
 

∑
∈

∈∀≤
Rr

mrr MmNbN ,  ( 20 )

RrFfr ∈∀∈ ,  ( 21 )

RrNRTfN r
r

rr ∈∀≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<− ,

60
1  ( 22 )

 
La tècnica de la solució adoptada per van Nes, Hamerslag i Immers [1988] és 
una heurística en la qual es fixen totes les freqüències de les rutes propostes a 
0. Cada ruta s’avalua respecte el seu potencial de millora de l’”eficàcia”, 
definida com el quocient dels passatgers agregats pel servei directe i el cost 
addicional d’augmentar la freqüència, avaluat dins de (19) – (22). Es selecciona 
la ruta amb l’eficàcia més alta i s’augmenta la freqüència en aquesta ruta, fins 
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al pressupost disponible i es consumeixen els vehicles disponibles. Es 
demsotra que aquest heurístic és 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 és idèntic a la 
mesura de l’”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 és 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 dimensió de la flota. Aquest cas s’analitzarà posteriorment, 
quan es tracti l’estudi de la cobertura de la xarxa.  
 
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. 
 

{ }UWCUVCFCMinimitzar ++  ( 23 )
 
On Fc és el cots 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 es calculen de la següent 
forma: 
 

∑
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CFC 2  ( 24 )
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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 del 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 úlitm factor 
és on hi ha la restricció del factor de càrrega: 
 

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
∑
∈

max

,

,4min r

Nji
ijrijW

Vr
r h

qV
Cdh

αγ
 ( 27 )

 
On hr

max depèn del factor de càrrega i de l’arc amb major flux de la ruta r. 
 
Finalment, tenim un model que es 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 es contemplen aspectes tal com la determinació de freqüències i 
dimensionament de la flota. 
 
Aquest model també requereix la utilització de coeficients de conversió, 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 diferència 
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-èssima vàlida 
(Ri ∈ R). 
 

{ })()( ii RFURFOMaximitzar βα −⋅   ( 28 )
 
La funció dels beneficis de l’operador es calcula com la diferència entre els 
ingressos de l’operador (IOr) i els costos de l’operador (Cor). Els ingressos de 
l’operador vénen determinats 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 es calcula de la següent forma: 
 

( )∑ ⋅⋅++⋅== ijr
e
ijr

v
ijr

a
ijrr VVSTtttCUFU ηδ   ( 29 )

 
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 el temps de viatge.  
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Autor(s) Funció objectiu Restriccions Aportacions Limitacions 

Lampkin i Saalmans 
(1967) 

Min. Temps de 
recorregut Dimensió 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 Mahmassani 
(1991) 

Min. Temps de 
transferència i 

dimensió de la flota 

Freqüència factible 
Factor de càrrega 

Dimensió de la flota 

Varis paràmetres 
configurables 

Coeficients de 
conversió en la 
funció objectiu 

Israeli i Ceder (1993) 

Min. Temps de 
transferència i 

dimensió de la flota 
(multiobjectiu) 

Assignació del flux 
Freqüència factible 

Formulació 
multiobjectiu Xarxa fictícia limitada 

Ngamchai i Lovell 
(2000) 

Min. Temps de 
transferència i 

dimensió de la flota 
(detallat) 

Factor de càrrega Model detallat, 
freqüència òptima 

Coeficients de 
conversió en la 
funció objectiu. 

 

Gruttner, 
Pinninghoff, Tudela i 

Diaz (2002) 

Max. Beneficis de 
l’operador i min. 
Costos d’usuari 

Distància 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. 

Taula 1. Comparació dels diferents models per l’optimització de recorreguts i freqüències d’autobusos 

 

3.1.2 Algoritmes 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 per mètodes aproximats, heurístics i 
metaheurístics. La Taula 2 resumeix les principals característiques dels 
algoritmes estudiats. Els algoritmes s’inicien per 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 
cobreixen la demanda, segons varis criteris: camí més curt, aleatori, etc. El 
cobriment pot ser total o parcial; en aquest últim cas, es pot especificar la 
proporció de 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 l’estructura de la matriu; per exemple, 
una matriu on una columna o fila domina a totes la resta 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 
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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 
transport privat no són aplicables 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 diversos treballs per a l’optimització de recorreguts, 
que s’han dividit entre algoritmes heurístics i metaheurístics.  
 

3.1.2.1 Algoritmes heurístics 
 
La metodologia proposada 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 pel 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 de rutes es 
repeteix, variant paràmetres, i s’obtenen solucions a diferents compromisos 
entre objectius.  
 
La regla principal per assignar la demanda és el criteri de minimització de 
transferències; per cada parell (i,j) de nodes es comprova si és possible viatjar 
sense transferències. Si no és 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’algoritme).  
 
Per altra banda, la millora de rutes opera a 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 
algoritmes d’aquests autors tenen l’avantatge de preveure cert grau 
d’interactivitat per a definir algunes restriccions i paràmetres; és flexible per la 
seva modularitat, permet planificacions tant a mig com a llarg termini. La seva 
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principal limitació és que no proposa una forma 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-hi 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 
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, vist en l’apartat anterior, de 
programació matemàtica no lineal, amb variables mixtes, múltiples objectius 
(minimització dels temps de viatge i minimització de la dimensió de la flota). El 
mètode 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 es va provar en una xarxa fictícia de 
8 nodes, una mica limitat com a cas de prova. Les seves principals aportacions 
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 Algoritmes metaheurístics 
 
Sobre la base del model de Baaj i Mahmassani [1991], Pattnatik, et al [1998] 
proposen un algoritme 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 algoritmes 
genètics per a seleccionar subconjunts de rutes candidates, sent aquest una 
aportació en quant a la utilització  de metaheurístiques en la resolució del 
problema. El procediment d’avalucació 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.  
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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 algoritmes 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, 
creumanet 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 
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 algoritmes 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 algoritmes 
genètics per a seleccionar un dels K entre tot parell de nodes. El procediment 
d’avaluació (principalment el d’assignació) en cada solució és també similar a 
l’utilitza’t per Baaj i Mahmassani [1991]. En una segona fase es determinen les 
freqüències òptimes per la solució trobada en la fase anterior. Novament 
s’utilitzen algoritmes 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 algoritmes 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’utilitzat 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.  
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Els autors Gruttner, et al [2002] utilitzen algoritmes 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 ser revisada en el moment de ser aplicada 
pels operadors. S’esmenten resultats obtinguts segons la variació dels 
paràmetres 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 utilitza és la xarxa de la ciutat de Los Angeles (Xile) la dimensió de la 
qual no s’especifica.  
 

Autor(s) Model Generació Avaluació Millora Assajos Aportacions Limitacions 

Baaj i 
Mahmassani 

(1991) 

Baaj i 
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Camins més 
curts entre 
parells de 

nodes d’alta 
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minimitzar 

transferència 
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freqüències 

Combinació 
i divisió de 

rutes 
(heurística) 

Xarxa fictícia 
(15 nodes-

Mandl,1979) 
Austin (140 

nodes) 

Modularitzció i 
parametrització 

No hi ha 
exploració 
del domini 

de 
paràmetres 

Shih, et al 
(1998) 

Baaj i 
Mahmassani 

(1991) 
augmentat 

Igual anterior Igual 
anterior 
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anterior 

Austin (140 
nodes) 

Centres de 
transferència i 

flota heterogènia 
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anterior 

Israeli i 
Ceder (1993 

i 1998) 

Israeli i 
Ceder (1993 

i 1998) 

Cobriments 
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 
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Selecció del 
subconjunt 
òptim de 

rutes 
(Algorimtes 
Genètics) 

Madras (25 
nodes) 
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- 

Ngamchai i 
Lovell 
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(2000) 
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Operadors 
genètics 
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(19 nodes) 

Freqüència 
òptima 

Procediments de 
millora 

Generació 
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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 

No 
especificada 

Rutes 
preestablertes 

Assignació 
“off-line” 

Avaluació 
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neuronals 
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rutes i 
determinació 

de 
freqüències 
(A.Genètics) 

Parma (80 
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Gruttner, et 
al (2002) 

Gruttner, et 
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Implementació 
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Taula 2. Resum dels agolritmes per l’optimització de recorreguts i freqüències d’autobusos 
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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 de la següent manera: 
donat un flux d’orígens-destins, 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.  
 

 
Figura  3. Cadena de Transport. Font: Robusté [2006] 

 
En aquest sentit, els usuaris dels transport públic perceben de forma diferent el 
pas del temps per cada tram del seu desplaçament. La valoració del temps per 
cada un d’aquests trams queda reflectida en la següent taula. 
 
 

 Temps de 
recorregut 

Temps 
d’accés a peu 

Temps inicial 
d’espera 

Temps de 
transferència 

Valor mig 1.0 2.2 2.1 2.5 
Rang 1.0 0.8-4.4 0.8-5.1 1.1-4.4 

Taula 3. Valoració del temps per cada tram de desplaçament en la cadena de transport. Font: TCQSM 
(2003) 

 
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 sí mateix. 
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En contrast amb la simplicitat de la definició del problema, hi ha varis aspectes 
d’aquest que han conduït en diversos camins la investigació. Un concepte 
important en l’assignació de passatgers és la determinació de la trajectòria de 
“cost mínim”. Els elements importants 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 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 Turnguist, 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 va permetre certes implicacions 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 
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directament pel 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 per 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 agències de transport qui avaluen i determinen 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 
aquest apartat, es 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 pot estudiar de diverses maneres. 
L’objectiu fonamental és seleccionar les freqüències que maximitza el servei als 
passatgers, que es poden definir de diverses maneres, conforme a vàries 
restriccions. Aquests inclouen restriccions en la flota (que s’assumeix fixa per 
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 les 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 de la flota a les rutes en particular; aquesta 
assignació indicarà directament la freqüència del servei de 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, es 
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.  
 
Els primers estudis sobre aquest problema es van centra en la determinació de 
freqüències amb les estructures comunes 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 pel 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 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 
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els fluxos de l’O-D i de la trajectòria es determinen amb una funció 
lagrengeana. De la funció lagrengeana es determina 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. 
 
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 
dimensió de la flota. A diferència de Scheele [1980], l’objectiu és reduir al 
mínim el “nivell d’ocupació màxim” en el punt de càrrega màixma 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, s’aconsegueix uan 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.  
 
S’ha dut a terme un treball addicional que s’ha basat 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. 
Inicialment, aquest problema va ser introduït per Jordan i Turnquist [1979] com 
una estratègia per millorar el servei de rutes d’autobús. En el model simplificat 
de la ruta, van assumir que tots els passatgers són 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 són 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.  
 

3.1.5 Disseny de xarxes i assignació de flux 
 
Els models d’assignació de flux de trànsit determinen els fluxes i els temps de 
viatge en cada arc de la xarxa a partir d’un graf constituït, de la matriu de 
viatges i els costos en els diferents arcs. De forma general, els models 
d’assignació es divideixen en dos: els que tenen en compte els efectes 
estocàstics i els que no.  
 
En aquest punt, es pretèn establir una relació entre el disseny de les xarxes 
prèviament explicat i les diferents metodologies d’assignació de flux. Centrant-
nos en els que no tenen en compte els efectes estocàstics, distingim entre els 
models d’assignació tot-o-res i els mètodes incrementals. A continuació es 
comenten cadascun d’ells: 
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Models tot-o-res: En aquest mètode tots els fluxos de trànsit entre grups 
d’origens i destinacions s’assignen al camí més curt entre l’origen i la destinació 
en qüestió. Aquest model és irreal ja que poden existir més camins amb una 
longitud similar, o amb un cost de temps de recorregut semblant. A més el flux 
entre els enllaços s’assigna sense tenir en compte les característiques de la via 
o la congestió d’aquesta, el temps de viatge és un valor fix i no varia en funció 
de la congestió en els enllaços.  
 
Tal i com es veurà amb detall posteriorment (veure apartat 4.2.6), aquest tipus 
d’assignació guarda una estreta relació amb el model de disseny de xarxes de 
Baaj i Mahmassani, en el qual la xarxa es crea assumint que la velocitat dels 
autobusos és constant en tot moment, i els temps de viatge no varien en tot el 
procés de creació. En aquest sentit, no té en compte la congestió provocada, 
per exemple, per alts fluxos d’autobusos. 
 
Models incrementals: En aquest mètode s’utilitza un procés en el qual els fluxes 
es van distribuint pas a pas. En cada pas una proporció fixa del total de la 
demanda s’assigna basant-se en el mètode tot o res. Després de cada pas, el 
temps de viatge es recalcula en funció dels fluxes existents. Inconsistències 
entre el volum en els enllaços i els temps de viatge poden produir errors en les 
mesures d’avaluació. A més, l’assignació incremental es veu influïda per la 
forma en què s’assignen els parells origen-destinació, elevant les possiblilitats 
d’obtenir diferents resultats.  
 
Aquesta visió és justament la que inclou la metodologia de millora respecte la 
metodologia tradicional de Baaj i Mahmassani, que es proposa i presenta en 
aquest text (veure apartat 4.2.6), de tal forma que en el disseny de xarxes hi 
hagi un recàlcul del temps en funció del fluxe existent en cada pas, de manera 
que es té en compte els efectes de congestió que poden aparéixer com a 
conseqüència d’elevats fluxes en els diferents arcs de la xarxa.   
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4 METODOLOGIA 

4.1 Anàlisi de criteris de cobertura eficients 

4.1.1 Introducció 
 
El següent estudi tracta de modificar l’algoritme proposat per Baaj i 
Mahmassani (en endavant, B&M), introduint les millores necessàries per tenir 
en compte la cobertura de la xarxa, de manera que aquesta sigui propera a tots 
els ciutadans tant en origen com en destí. La cobertura de la xarxa representa 
una de les característiques fonamentals per la bondat d’una xarxa de transport 
públic entesa des d’un punt de vista global.  
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la metodologia proposada per B&M 
opera en base a la generació, avaluació i millora de rutes. Aquestes són 
justament les 3 fases que composen l’algoritme de B&M: el RGA, el TRUST i el 
RIA. En aquest sentit, aquests algoritmes estan relacionats d’alguna forma amb 
les diferents fases de planificació del transport públic col·lectiu: 
 
- La fase estratègica és la fase de planificació en la qual es dissenya la xarxa 
de transport i de les diferents rutes. Aquesta fase està relacionada amb 
l’algoritme de creació de la xarxa (RGA).  
 - La fase tàctica es basa en la determinació de les freqüències de les diferents 
rutes obtingudes en la fase anterior. Aquesta fase la podem associar a 
l’algoritme d’assignació de freqüències de B&M (Trust) 
- La fase operacional pretén determinar els recursos necessaris per donar el 
servei (assignació de la flota, de personal i determinació d’horaris). 
 
De forma general, la implementació del criteri de cobertura de la xarxa en 
l’algoritme de B&M s’ha dut a terme modificant l’últim dels algoritmes, el RIA 
(Route Improvement Algorithm) i mantenint els dos primers: RGA i Trust. En 
aquest sentit, s’analitzaran cadascun d’ells i alhora s’especificaran les 
modificacions introduïdes per tal de tenir en compte la cobertura. 
 
No obstant, abans de tot cal comentar breument el model de Baaj i 
Mahmassani, sobre el qual es basa gran part de l’estudi que aquí es presenta.  
 

4.1.2 Model de Baaj i Mahmassani (1991) 
 
El model de Baaj i Mahmassani (1991) es formula com un problema de 
programació multi-objectiu, amb dos objectius: el cost de l’usuari i el cost de 
l’operador. 
 
Aquest model planteja minimitzar els temps totals de transferència de 
passatgers i la dimensió de la flota requerida, sotmès a restriccions de 
freqüència, factor de càrrega i dimensió de la flota.  
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La funció objectiu minimitza la demanda dij (quantitat de viatges per unitat de 
temps) pel 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 k pel 
temps de viatge de la ruta k. Cada un d’aquests paràmetres està ponderat 
mitjançant les constants c1 i c2.  
 
La restricció de la freqüència factible obliga a que la freqüència dels autobusos 
operant per una ruta k, fk sigui superior a una freqüència mínima fmin. El factor 
de càrrega ha de ser igual al quocient entre el flux màxim per arc en la ruta k, 
(Qk)max i els passatger asseguts a l’autobús, fk⋅CAP (on CAP és la capacitat de 
passatgers asseguts als autobusos); i aquest factor ha de ser inferior a un 
factor de càrrega màxim permès. L’última 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 
dimensió de la flota disponible W. Amb tot, la formulació del model és la 
següent: 
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Rk

k ≤=∑∑
∈∈

 ( 33 )

 
on 
 
dij :  demanda (quantitat de viatges per unitat de temps) entre els 

nodes i i j 
tij :  temps total de viatge entre els nodes i i j; tij=tinvtt,ij+twt,ij+ttt,ij 
tinvttij  temps en vehicle entre els nodes i i j 
twt,ij  temps d’espera en el viatge entre els nodes i i j 
ttt,ij  temps de transferència (penalització per transferència) en el viatge entre els 

nodes i i j 
Nk   número de busos operant a la ruta k (Nk=fkTk) 
fk  freqüència de busos operant a la ruta k 
fmin   freqüència mínima de busos permesa per tota ruta 
Tk  temps total de viatge de la ruta k 
W  dimensió de la flota disponible (quantitat de busos per hora) 
LFk  factor de càrrega a la ruta k 
(Qk)max fluxe màxim per arc a la ruta k 
CAP  capacitat de passatgers asseguts als busos 
LFmax  factor de càrrega màxim permès 
R  conjunt de rutes  
c1,c2   factors de conversió i pesos relatius dels termes de la funció 

objectiu. 
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En l’expressió (30) el primer terme que es minimitza representa el cost de 
l’usuari i el segon el cost de l’operador de la xarxa. En aquest model, es tenen 
en compte els principals aspectes del problema de disseny de xarxa, de la 
mateixa forma que una gran varietat de paràmetres i restriccions (factor de 
càrrega, per exemple). És flexible, ja que permet la incorporació del 
coneixement de l’usuari, per exemple, restriccions de mínima proporció de 
demanda coberta basada en viatges sense realitzar transferències o almenys 
amb una transferència poden ser implementades en el moment que s’apliqui el 
mètode de resolució. Les components de la funció objectiu s’expressen en 
diferents unitats, cosa que obliga a utilitzar molts cops coeficients de conversió. 
 

4.1.3 Route Generation Design Algorithm (RGA) 
 
El Route Generation Design Algorithm (RGA): és un algoritme heurístic que 
genera diferents conjunts de rutes tot seguint diversos balanços (trade-offs) en 
funció d’uns objectius contraposats. Entre les característiques bàsiques 
destaquen que està fortament lligat a la matriu de demanda i que permet que el 
coneixement d’aquell que dissenya sigui implementat de tal manera que es 
redueixi l’espai de recerca. L’input del RGA s’agrupa en 5 categories diferents 
que queden resumides en la taula 4.  
 

Categoria de l’input Descripció de l’input 
Número de nodes 
Matriu de connectivitat Xarxa 
Nombre d’esquelets inicial 

Freqüències Freqüència màxima permesa en cada ruta 
Matriu de demanda 
Percentatge mínim de la demanda total 
satisfeta directament pel conjunt d’esquelets 
inicial Demanda 

Percentatge mínim de la demanda total 
satisfeta pel conjunt de rutes 
Temps per transferència (penalització) 
Capacitat de passatgers asseguts per bus 
Factor de càrrega màxim 
“Node sharing factor” 

Paràmetres 

“Direct capacity factor” 
Regles d’inserció Selecció de nodes i estratègies d’inserció 

Taula 4. Inputs del RGA 

 
L’algoritme emprat en l’estudi en aquesta fase de generació de rutes ha estat 
molt semblant al que va proposar B&M en el seu moment. L’estructura 
d’aquest, la qual es mostra gràficament en la figura 3, consisteix en els 
següents passos: 
 
Pas 1. S’identifiquen els M parells de nodes amb la demanda més alta; fixar 
k=1 (els pròxims 3 passos especifiquen el conjunt inicial de les M rutes 
independents) 
 
Pas 2. Especificar els nodes de la ruta k-èssima que corresponen al k-èssim 
parell de nodes. 
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Pas 3. Comprovar si aquest conjunt de M rutes ha estat especificat. Si k=M, 
anar al pas 4, en cas contrari, fixar k=k+1 i retornar al pas 2 
 
Pas 4. Comprovar el conjunt de M rutes per la presència de N subconjunt de 
rutes. Identificar els N subconjunt de rutes i retirar-los dels M generats fins ara. 
Si N=0, anar al pas 5 (totes les M rutes són independents i acceptables), sinó, 
fixar k= M-N , seleccionar el parell de nodes de més demanda (de la matriu 
ordenada de demanda) i retornar al pas 2. 
 
Pas 5. Calcular la demanda total satisfeta directament utilitzant les M rutes 
independents generades fins ara. Si aquesta demanda excedeix de D0min 
(percentatge mínim de demanda satisfeta directament) anar al pas 6, sinó, 
retirar de la matriu de demanda ordenada aquells nodes la demanda dels quals 
pot ser satisfeta directament, seleccionar el parell de node de més demanda 
restant, fixant k=M=M+1 i retornar al pas 2. 
 
Pas 6. Calcular la demanda total satisfeta pel conjunt de M rutes (mitjançant 0 
o 1 transferència). Si aquesta demanda excedeix D0,1min (percentatge mínim 
de demanda total satisfeta) acabar el procés del RGA i retornar el conjunt de 
les M rutes, sinó, retirar de la matiru de demanda ordenada aquells nodes la 
demanda dels quals és satisfeta amb 2 transferències com a màxim, 
seleccionar el parell de nodes restant, fixar k=M=M+1, i retornar al pas 2. 
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L’esquema de l’algoritme d’expansió de rutes, que tal i com s’observa a la 
figura 5 representa la tercera fase de l’algoritme RGA, es presenta a 
continuació 

Figura  4. Diagrama de flux del Route Generation Algorithm (RGA) 

És la demanda total 
satisfeta pel conjunt de 
les M rutes ≥ DSMIN?

Fer-ho per cada parell de nodes

•Ordenar la matriu de demanda en 
ordre decreixent de nombre de viatges

•Seleccionar els primers M parells de 
nodes de la matriu de demanda 
ordenada i treure’ls de la matriu

ALGORITME DEL CAMÍ MÍNIM

•Trobar el camí mínim P(i,j) entre els
nodes i i j del parell de nodes (i,j)

ALGORITME D’EXPANDIR CAMÍ A RUTA

•Transforma el camí P(i,j) en una ruta 
seleccionant nodes i inserint-los d’acord a 
una estratègia preescrita. 

FILTRE DE RUTES

•Comprovar el conjunt de les M rutes per
la presència de subconjunts de rutes i 
treure’ls. 

És el número de rutes, k<M?

És la demanda amb 0 
transferències satisfeta
pel conjunt de les M 
rutes ≥ DSDIRMIN?

•Agafar el pirmer parell
de nodes de la matriu
de demanda ordenada 
i treure’l de la matriu

•Treure de la matriu de 
demanda ordenada tots els
parells de nodes satisfets
directament (0 transferències) 
pel conjunt actual de M rutes: 
fixar k=M=M+1

•Treure de la matriu de 
demanda ordenada tots els
parells de nodes satisfets
amb transferències pel
conjunt actual de rutes: fixar
k=M=M+1

FI
Retornar el conjunt de rutes

INPUT 
Selecció de nodes i 
estratègia d’inserció

Sí

No

No

Sí

INPUT 
M: número inicial 

d’esquelets

Sí

No (k=M)

DSRMIN = Dmin0⋅DSMIN = Dmin0,1
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Figura  5. Diagrama de flux de l’algoritme d’expansió de rutes 

Obté el node candidat per la inserció

Expandir

Filtre nº2. Treure tots els nodes candidats
que ja tenen un alt percentatge de la seva
demanda assignada

Filtre nº3. Treure tots els nodes candidats
d’inserció que fan que els temps de viatge 
de la nova ruta resultant excedeixi un 
màxim prescrit. 

Filtre nº4. Treure tot aquell candidat les 
propietats del qual no excedeixin un 
màxim prescrit i classificar-los en ordre
decreixent del valor de la propietat

“Agafar veïns”

Filtre nº1

“Loop Test”

Filtre nº2

“Node-Sharing Test”

“Agafar possibles 
nodes d’inserció”

Filtre nº3

“Circuity Test”

Fitlre nº4

“Cost Insertion Test”

La restricció de capacitat
de la ruta és violada?

La restricció de la longitud 
de la ruta és violada?

Inserir el node i retornar per expandir 
una nova ruta

Acabar l’expansió de la ruta

Genera la llista de tots els nodes factibles

Filtre nº1. Treure tots els nodes canditats
que ja són membres de la ruta expandida

Genera la llista de tots els possibles
candidats d’inserció

“Agafar nodes d’inserció”

Solicita l’expansió d’una determinada ruta

Sí

Sí

No

No
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4.1.4 Trust 
 
El Trust és un programa que analitza i avalua un conjunt donat de rutes de bus 
i li associa freqüències, en termes d’un gran nombre de paràmetres, inclosos 
les mesures pel cost de l’usuari, la qualitat del servei i els recursos de 
l’operador. Aquest procediment assigna una matriu de demanda coneguda a la 
xarxa de trànsit d’acord amb una elecció lògica que de forma explícita 
considera les transferències que es duen a terme.  
 
D’aquesta forma, calcula el percentatge del total de viatges que poden arribar a 
destinació sense cap transferència, amb una transferència, amb dues 
transferències o que directament no es poden satisfer (amb 2 o menys 
transferències). Un cop l’assignació s’executa, el programa determina la 
freqüència del servei, necessària en cada ruta per mantenir el factor de càrrega 
sota un màxim específic. És un procés iteratiu que s’atura quan les freqüències 
resultants calculades tenen un valor similar a les freqüències d’entrada del 
programa.  
 
Els inputs del programa s’agrupen en 4 categories: 
 

1. Xarxa: en aquest grup s’engloben aspectes com el nombre de nodes de 
la xarxa, el nom de les rutes que operen així com el llistat de nodes que 
defineix cada ruta, la matriu de connectivitat entre nodes i el temps en 
vehicle entre nodes veïns.  

2. Freqüències: Les freqüències de servei de cada ruta 
3. Demanda: La matriu simètrica de demanda que representa el nombre de 

viatges entre cada parell de nodes 
4. Paràmetres de disseny: Temps de transferència (penalització) en minuts, 

la capacitat de passatgers asseguts als busos –CAP- (s’assumeix la 
mateixa en tots els autobusos) i el màxim factor de càrrega permès en 
qualsevol ruta LFmax.  

 
I, de forma general, el programa calcula 5 tipus d’informació: 
 

1. El temps total que experimenten els usuaris dins la xarxa.  
2. El nombre total de viatges, així com els percentatges de la demanda que 

queda sense satisfer, satisfeta amb 0, 1 o 2 transferències.  
3. El nombre de viatges originats en cada node que no han estat assignats, 

així com el nombre de passatgers que realitzen transferències en cada 
node. 

4. Els fluxes en cada arc. 
5. La freqüència i el número de busos requerit en cada ruta per mantenir el 

factor de càrrega sota LFmax.  
 
L’algoritme emprat en l’estudi és idèntic al proposat per Baaj. A la figura 6 es 
pot observar el diagrama de flux on s’aprecien els diferents passos de 
l’algoritme (informació detallada de l’algoritme en l’article de B&M): 
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INPUT

Temps de recorregut de les rutes OUTPUT

Està tota la demanda 
assignada ?

Agafar el següent element de la matriu de 
demanda (node1, node2, demanda total)

Estan el node1 i el node2 
coberts pel conjunt de 

rutes?

Està assignada per 0 
transferències?

Està assignada per 1 
transferència?

Està assignada per 2 
transferències?

Actualitzar “llista de demanda no satisfeta”

Actualitzar “llista de demanda no satisfeta”

Decidir-0

Actualitzar “Demanda amb 0 transferències”

Actualitzar “Temps en vehicle de la xarxa”

Actualitzar “Temps d’espera de la xarxa”

Decidir-1

Actualitzar “Demanda amb 1 transferència”

Actualitzar “Temps en vehicle de la xarxa”

Actualitzar “Temps d’espera de la xarxa”
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Figura  6. Diagrama de flux del TRUST
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4.1.5 Route Improvement Algorithm (RIA).  

4.1.5.1  Introducció 
 
En el cas de B&M, aquest és un algoritme que considera cada conjunt de rutes 
i utilitza el resultat de l’anàlisi del procés previ per generar un conjunt de rutes 
millorat.  
 
És aquí, doncs, on resideixen els canvis respecte l’algoritme proposat per B&M. 
El present algoritme pretén incorporar al disseny d’una xarxa d’autobusos 
l’efecte de la cobertura de la xarxa, de forma que aquesta sigui propera a tots 
els ciutadans tant en origen com en destí. Per tant, s’aconsegueix una millora 
de les característiques topològiques de la xarxa, sense obviar els criteris 
generals de l’algoritme de B&M.  
 
En aquest sentit, s’introdueix l’anomenada comprovació de cobertura que 
consta d’un seguit de passos que més endavant es detallaran. Cal dir que, per 
tal de tenir en compte l’efecte de la cobertura de la xarxa, en un principi es va 
contemplar l’opció de modificar l’algoritme de forma intrínseca, és a dir en la 
generació de les rutes de la primera fase (inserció de nodes, expansió de les 
diferents rutes, etc.). No obstant, la complexitat que adoptava el problema 
afegit al gran canvi que experimentava l’algoritme – cosa que ens allunyava 
abastament dels criteris sobre els quals es basa l’algoritme de B&M – van fer 
desistir-hi. De fet, Mandl en el desenvolupament del seu algoritme heurístic per 
disseny de xarxes ja contemplava un pas final on l’algoritme comprovava la 
cobertura de la xarxa resultant.  
 

4.1.5.2  Hipòtesis 
 
En aquest punt, s’enumeren el conjunt d’hipòtesis associades a aquesta fase 
de l’algoritme (Castelló, 2007; H1 a H4) . Per tant, és clar que es mantenen les 
hipòtesis de les dues fases anteriors incloses en l’estudi realitzat per B&M. Es 
detallen també algunes consideracions a les quals es farà referència durant el 
present document. 
 
H1) Existeix un territori dividit en distintes en N zones les quals queden 
agrupades per N centres de zona anomenats centroides. En aquest estudi es 
consideraran els centroides com els nodes o vèrtexs de la xarxa que es 
constitueixen com a punts origen i destí dels intercanvis de viatges. 
 
H2) Una ruta o línia d’autobús es defineix com un conjunt de nodes o parades: 
 

{ }NNmNNNNNkLINIA mNN ,...1,,...,)( 21 =∈⎢=  
 

Que són precisament els que la línia uneix (NN és el nombre de nodes que té 
la línia) 
Cada línia té associada la posició dels nodes en la línia, el temps de recorregut 
per anar d’un node a un altre i la demanda que cobreix la línia. 
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H3) Les línies tenen anada i tornada: ambdues sempre són coincidents. Per 
tant, si l’anada és: 

NNNN NNNN →→→→ −121 ...  
Aleshores la tornada serà:  

121 ... NNNN NNNN →→→→ −  
 
H4) Pel que fa als itineraris, en una línia no es pot repetir cap parada (una 
mateixa línia no pot tenir el mateix node en dues posicions diferents).  

nmNNnmNN nm ≠=∀≠ ,,...1,  
Cal matisar que l’itinerari d’una línia és el conjunt de parades, en canvi el 
recorregut de la línia és el conjunt de nodes per on passa (encara que no hi 
pari). En el recorregut d’una línia sí que es poden repetir nodes.  
 
H5) Es considera distància entre dos nodes com el recorregut que hi ha entre 
ells passant pel camí mínim (el camí que requereix un menor temps).  
 
H6) Quan es vulgui perllongar un extrem de línia, en cas que aquest últim es 
trobi situat a una distància del node inconnex tal i que existeix més d’un node 
intermedi entre ambdós, els nodes inserits a la ruta original hauran de ser tal 
que la distància entre el node inconnex i el node terminal que es vol perllongar 
compleixi sigui mínima.  
 

4.1.5.3 Input i output de l’algoritme 
 
Aquest algoritme és la tercera fase de tot el procés de disseny de la xarxa. Per 
tant, tindrà com a dades d’entrada les obtingudes en les dues fases anteriors 
(resultats del RGA i el TRUST) a més de la matriu Dist(i,j) amb les distàncies 
entre els diferents nodes de la xarxa.  
 
Els resultats de l’algoritme, en termes d’informació, són els mateixos que 
s’obtenien en el Trust. A més, es pot afegir informació addicional, com poden 
ser les variacions d’indicadors d’accessibilitat, o informació intermèdia, com els 
extrems de línia perllongats elegits per cada node inconnex, etc. Més endavant 
comentarem cada un d’aquests aspectes.  
 

4.1.5.4 Descripció detallada 
 
Tal i com s’ha comentat, hi ha un paràmetre en l’algoritme previ que especifica 
el percentatge de demanda mínima que s’ha de satisfer. A mode d’exemple, si 
tenim que D0,1min és del 80% de la demanda total, tenim que existirà un 20% 
de la demanda no satisfeta. I justament és sobre aquesta última proporció de 
demanda que l’algoritme treballarà, un cop s’hagi complert la proporció exigida 
de demanda a satisfer en cada cas (%D0, %D1).  
 
En termes del graf, aquesta demanda es tradueix en un conjunt de nodes que 
queden inconnexes a la xarxa, els viatges dels quals no són satisfets. Cal per 
tant, en primer lloc identificar aquests nodes que queden sense connexió. 
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Arribats en aquest punt, apareix el paràmetre d’inserció dels nodes a la xarxa 
prèvia resultant. Un cop identificats els nodes inconnexes, s’ha de comprovar si 
aquests es troben a una distància inferior a 600 metres d’alguna parada o node 
de la xarxa (si dist(i,j) ≤ 600 metres on i és el node inconnexe i j és un node de 
la xarxa). Si no es així caldrà identificar els extrems de línia o ruta adequats per 
tal de connectar-los a la xarxa. En cas contrari convenim que els nodes estan 
satisfets i no caldrà connectar-los. Aquest és, en gran part, l’aspecte bàsic en 
l’anomenada comprovació de la cobertura de la xarxa.  
 
Dels nodes que queden no satisfets, caldrà escollir primer de tot aquell que 
tingui una demanda superior, és a dir, un nombre major de viatges a satisfer.  
 
Un cop aquest node quedi escollit l’algoritme haurà d’identificar els extrems de 
línia o terminals  susceptibles de connectar-se amb el node en qüestió. Per tal 
que un extrem de ruta sigui identificat com a tal haurà de complir que estigui 
situat en una distància no major al doble de la distància promig entre nodes1 del 
conjunt de la xarxa. Aquest criteri està pensat perquè l’algoritme no hagi 
d’identificar tots els extrems de ruta, que augmenten a mesura que es tracten 
xarxes més grans, i evitar un cost computacional exagerat.  
 
En cas que es tracti d’un node aïllat, i conseqüentment l’algoritme no identifiqui 
cap extrem de línia pròxim a aquest (a dos vegades la distància promig entre 
nodes) es durà a terme l’anomenada recerca de l’extrem de línia. Aquest 
procés consisteix en identificar els nodes que estan separats un (node veí), dos 
i tres arcs del node inconnex. Un cop identificats, l’algoritme comprova si són o 
no extrems de línia. 
 
Tot seguit, l’algoritme inicia la fase d’elecció de l’extrem de línia. Aquesta 
elecció es pot dur a terme mitjançant dos diferents criteris: 
  
• Criteri operacional: Té en compte les necessitats de l’operador (l’empresa 

del transport) i es tradueix en minimitzar la flota d’autobusos necessaris per 
cobrir la demanda. Si ens fixem en la formulació del model de B&M 
comentat anteriorment tenim que: 

 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+ ∑∑∑
∈= = 434214434421
operadorCost

Rk
kk

usuariCost

n

i

n

j
ijij Tfctdc 2

1 1
1min  ( 34 )

 

 
on el segon terme de l’expressió correspon al cost de l’operador o explotador 
de la xarxa d’autobusos. Per tant segons el criteri operacional basat amb el 
model de B&M ens centrarem a minimitzar aquest terme. En aquest sentit, el 
node no satisfet quedarà connectat a la ruta que suposi un menor increment de 
cost de la xarxa.   
 

                                                 
1 Hipótesi 5 de l’algoritme RIA. 
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Cal dir que aquest model és força simplificat. Alhora d’avaluar els costos de 
l’operador, probablement seria més raonable una segregació dels costos de 
l’operador (manteniment, personal, combustible,...) que establir un cost unitari 
tal i com aquí es planteja. No obstant, a fi de simplificar els càlculs adoptarem 
aquest criteri.  
 
Tornant a l’elecció de l’extrem de línia, abans de tot és necessari remarcar que 
no sempre l’extrem més proper serà el més adient. Cal comprovar l’increment 
de cost que suposa el perllongament de cada una de les línies, això és, la 
diferència de cost entre la xarxa inicial i la final amb el perllongament. De forma 
general, el cost inicial (cost1) de la xarxa vindrà donat per (p és la ruta 
perllongada): 
 

∑
=

⋅=
n

k
kkincial TfcCost

1
2  ( 35 )

 
on c2 és el factor de conversió que s’adopta com 50€/bus⋅hora (veure apartat 
4.2.5). I el cost final (cost2) 
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( 36 ) 

 
Per tant l’increment del cost és 
 

inicialfinal CostCostCost −=Δ  ( 37 )
 
Tal i com es pot veure l’increment de cost es funció de diversos factors, no 
només de la distància al node no satisfet; per la qual cosa serà necessària 
l’avaluació d’aquest tal i com s’ha explicat. Més endavant, es presenta un 
exemple per tal d’aclarir els conceptes.  
 
• Criteri d’usuari: Té en compte les necessitats dels usuaris alhora de 

l’extensió de la xarxa. El cost de l’usuari queda reflectit en el primer terme 
de l’expressió (34). Donat que la demanda és fixa, per tal de minimitzar 
aquest terme caldrà reduir al màxim el temps total de viatge entre el node 
no satisfet i les destinacions demandades. Abans de tot, recordem que 
(suposarem que i és el node no satisfet i j és la destinació on s’efectuen el 
major nombre de viatges): 

 
ijttijwtijinvttij tttt ,,, ++=  ( 38 )

 
On el significat dels termes ja s’ha comentat en l’apartat 4.2 . Per tant, la ruta 
ideal perllongada seria aquella que satisfés el número de viatges de tal manera 
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que la suma dels tres termes de l’expressió (38) fos mínima. Això, en termes 
generals, és molt complicat.  
 
No obstant, es pot adoptar un criteri força raonable de perllongament d’una 
ruta. En primer lloc cal remarcar que estem treballant amb un conjunt de nodes 
que queden inconnexes en un primer moment quan s’executa la primera fase 
de l’algoritme. Això és degut a la seva poca demanda, ja que tal i com s’ha 
comentat amb anterioritat, inicialment la generació de rutes parteix d’un 
subconjunt de M parells de nodes d’alta demanda, considerats de forma 
decreixent pel seu valor. Posteriorment s’insereixen nodes addicionals a aquest 
esquelet inicial de rutes també segons un criteri de màxima demanda (MD). És 
clara, llavors, l’afirmació que els nodes sobre els quals treballem no reuneixen 
una gran quantitat de viatges.  
 
Un cop dit això, i valorant la complexitat que suposa la recerca de la millor ruta 
que ha de ser perllongada, s’adoptarà el següent criteri: la línia perllongada 
haurà de ser aquella que satisfaci un major nombre de viatges del node 
inconnexe. El rerafons d’aquesta afirmació és una clara al·lusió al model 
proposat per B&M sobre el qual estem treballant: en un cas ideal, la ruta 
perllongada seria aquella que reuniria tot aquell conjunt de nodes que serien 
destinació del node inconnexe. En tal cas, el número de transferències a dur a 
terme per part dels usuaris seria zero. I justament, si tenim en compte que la 
regla principal d’assignació de demanda del model de B&M és el criteri de 
minimització de transferències, el resultat seria del tot satisfactori. Per tant, com 
ens trobem en un cas ideal, l’objectiu és aconseguir que el major nombre de 
viatges siguin sense dur a terme cap transferència. La limitació d’aquest criteri 
recau en el fet que en l’elecció de la ruta a perllongar no es té en compte cap 
altre factor. Per exemple, és possible que la ruta elegida satisfaci la majoria de 
viatges sense transferències però que la freqüència de pas dels autobusos 
sigui molt baixa, per la qual cosa els usuaris haurien d’esperar més temps per 
agafar l’autobús.  
 
En tot cas, i per tal de reafirmar el criteri escollit, és conegut que els usuaris al 
llarg de la cadena de transport tenen una percepció del temps diferent en funció 
de la situació de trajecte. A mode d’exemple, el valor del temps d’espera quan 
es realitza una transferència és de 2,5 vegades el valor del temps de trajecte. 
Per tant, sembla clar que l’objectiu sigui minimitzar aquest temps de 
transferència a tal efecte de minimitzar el cost de l’usuari de la xarxa.  
 
Amb tot, un cop s’hagi connectat aquest node (escollint criteri operacional o 
d’usuari), caldrà comprovar en primer lloc si el següent node en la llista de 
nodes inconnexes (en ordre decreixent de demanda) segueix sense complir el 
criteri de cobertura, això és, que estigui a una distància superior a 600 metres 
d’alguna parada o node de la xarxa. En aquest cas, es procedirà de forma 
anàloga a l’anterior; en cas contrari s’agafarà el següent node de la llista i així 
successivament fins a connectar tots els nodes seleccionats. 
 
Cal dir que en aquest algoritme, diferenciem criteri d’usuari i d’operador, ja que 
en aquest punt costa molt arribar a un equilibri entre costos d’usuari i operador, 
i s’entén que l’aplicació d’aquest algoritme rau més en interessos comercials 
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(fer arribar una línia a un nou centre comercial) o d’usuari (fer arribar una línia 
en una zona residencial nova que s’acaba de construir). 
 
La principal limitació d’aquest algoritme és que no està subjecte a restriccions 
com en el Trust (freqüència, factor de càrrega i dimensió de la flota 
admissibles). No obstant, tal i com s’ha comentat, es tracta d’un algoritme de 
millora del disseny de la xarxa, posterior a aquest. Amb això es pretén dir que 
les característiques de la xarxa (freqüències, temps de viatge) vindran 
predeterminades per les restriccions del Trust i la configuració final de la 
mateixa no diferirà molt, en termes relatius, de l’obtinguda amb aquest. No 
obstant, caldrà dur a terme comprovacions posteriors (mínima freqüència, 
temps de viatges no exagerats) per part d’aquell que dissenya allà on 
l’algoritme hagi identificat les millores, per tal de detectar resultats incoherents. 
 
A mode de resum es presenten els passos seguits per l’algoritme, així com el 
diagrama de flux (figura 4): 
 
Pas 1. Identificar els M nodes que han quedat inconnexes, això és, el conjunt 
de la demanda insatisfeta. 
 
Pas 2. Comprovar per cada uns dels M nodes si dist(i,j)>600 metres, on i és el 
node inconnex i j és un node de la xarxa. Si hi ha algun node que compleixi 
aquesta restricció, anar a pas 3. En cas contrari, finalitza l’algoritme i retorna el 
conjunt de rutes. 
 
Pas 3. Ordenar els Q nodes resultants en una llista en ordre decreixent de 
demanda. D’aquesta llista elegir en primer lloc el primer node, és a dir, el de 
més demanda. (Fixar x=k) 
 
Pas 4. Identificar els extrems de línia que estiguin a una distància no major al 
doble de la distància promig entre nodes. 
 
Pas 5. Comprovar que existeix com a mínim un extrem de línia en aquestes 
condicions. Si és així anar a pas 7, sinó, anar a pas 6. 
 
Pas 6. Buscar els extrems de línia que estiguin separats per un, dos o tres arcs 
del node que estem tractant. Si existeix com a mínim un, anar a pas 7, sinó 
l’algoritme finalitza i retorna el conjunt de rutes. 
 
Pas 7. Seleccionar el criteri sobre el qual es realitzarà el perllongament de 
l’extrem de línia (criteri usuari o criteri operacional). 
 
Pas 8. Comprovar si k<Q. En aquest cas anar a pas 9. En cas contrari (k=Q), 
l’algoritme finalitza i retorna el conjunt de rutes 
 
Pas 9. Comprovar si el següent node de la llista ordenada de demanda (x=k+1) 
compleix que dist(i,j)>600 metres, on i és el node inconnex i j és un node de la 
xarxa. En aquest cas, tornar a pas 3. En cas contrari, anar l’algoritme finalitza i 
retorna el conjunt de rutes. Fer aquesta comprovació per la resta de nodes de 
la llista de Q nodes fins que k=Q.   
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Figura  7. Diagrama de flux de l’algoritme de cobertura 
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4.1.6 L’accessibilitat  

4.1.6.1  Introducció 
 
En el marc teòric de la planificació apareix el concepte d’accessibilitat del 
transport. L’accessibilitat permet explicar les possibilitats d’interacció entre els 
diferents punts d’un territori, però s’ha de tenir en compte que més 
infraestructura del transport no representa necessàriament més accessibilitat, 
sent possible incrementar les condicions d’accessibilitat amb la planificació 
estratègica en l’assignació dels recorreguts als arcs de tal forma que 
proporcionin majors possibilitats de connexió als nodes. Amb els anàlisis 
d’accessibilitat es poden identificar regions amb menys possibilitats de 
mobilitat, comparar plans alternatius de transport, trobar un equilibri territorial, 
avaluar impactes i conseqüències entre diverses alternatives d’inversió... 
 
L’accessibilitat es pot definir com una mesura de la facilitat de comunicació 
entre activitats o assentaments humans, utilitzant un determinat sistema de 
transport (Ibid), també permet mesurar la facilitat o dificultat que aporten les 
infraestructures i mitjans de transport per a la realització d’un viatge considerant 
la potencialitat de l’origen per a generar un viatge i la capacitat de la destinació 
per atraure un viatge. Normalment, les unitats utilitzades són la distància, el 
temps i el cost del viatge.  
 
Per efectuar els anàlisis d’accessibilitat s’empra la teoria de grafs (Petrus, J i 
Seguí, J; 1991) que pot utilitzar-se en l’estudi morfomètric de xarxes i 
constitueix un tipus d’anàlisi explicatiu que permet conèixer amb base a dades 
parcials, quin aspecte té l’estructura complerta de la xarxa o el seu 
desenvolupament. A més, permet identificar problemes geogràfics a partir de 
les relacions entre els assentaments i las xarxes de transport, en funció de la 
propietat topològica i la seva connectivitat no de les seves dimensions. 
 

4.1.6.2 Mesures de l’accessibilitat  
 
Existeix una gran varietat d’indicadors d’accessibilitat, amb formulacions molt 
diverses, no obstant tots ells permeten avaluar la qualitat de les comunicacions 
entre diversos punts situats en la mateixa zona d’estudi. A banda de les xarxes 
de transport públic, com és el nostre cas, els anàlisis d’accessibilitat poden 
aplicar-se a estudis de planificació d’infraestructures del transport, disseny de 
polítiques d’integració territorials i cohesió social entre regions, etc.   
 
En el cas dels autobusos, una interessant mesura d’accessibilitat és 
l’anomenada cobertura de les rutes (route coverage2) que indica l’efectivitat en 
termes d’accessibilitat de la xarxa i es mesura en termes del percentatge d’àrea 
urbana que disposa d’una parada d’autobusos a menys de 500 metres.   
 

                                                 
2 UTL (Urban Transportation Laboratory) 
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En àrees urbanes, caminar més de 500 metres per accedir a una parada 
d’autobús és considerada una situació no desitjable per part dels usuaris de la 
xarxa. Un rang acceptable per a ciutats típiques en països desenvolupats 
oscil·la entre el 75% i el 90%, malgrat que moltes vegades aquests valors 
vénen influenciats per la xarxa de carrers existents. Per exemple, si el conjunt 
de carrers adients pel pas d’autobusos queda limitat a uns eixos principals o si 
existeixen grans àrees residencials els carrers de les quals són massa estrets 
pel pas del autobusos, la mitjana de la distància entre les residències dels 
usuaris i les parades d’autobús s’incrementa considerablement. En cas contrari, 
si la xarxa de carrers és densa en carrers que permeten la circulació 
d’autobusos, el sistema de rutes serà capaç de proporcionar una millor 
cobertura.  
 
No obstant, aquesta mesura cal prendre-la amb cura. En cas que la freqüència 
del servei en algunes de les parades d’autobús sigui molt baixa, el benefici de 
situar-les a menys de 500 metres és mínim ja que el servei és molt pobre. 
 
En aquest sentit, existeix de la mateixa forma una relació entre la densitat de 
les rutes i la freqüència del servei. Si les rutes queden concentrades en un 
seguit d’eixos principals la freqüència del servei pot ser elevada, però la 
distància que hauran de caminar els usuaris s’incrementarà. En el cas contrari, 
si hi ha un gran nombre de vies que són servides pels autobusos les distàncies 
es reduiran però les freqüències dels autobusos també.  
 

4.1.6.3 Mesures topològiques 
 
Són les més antigues i només consideren la xarxa de transport. Entre els 
indicadors topològics més comuns tenim els indicadors de densitat. 
 
Indicadors de Densitat 
 
S’entenen com la mesura de la densitat d’infraestructures de comunicació 
d’una zona (km/km2) que pot tenir moltes variacions segons la ponderació que 
es faci de les vies o els serveis de diferent categoria.  
 

[ ]2/
'

kmkm
estudidzonaladeÀrea

xarxadeLongitudD =  ( 39 )

 
Indicadors de Kansky 
 
Es calculen si en comptes de la longitud de la xarxa es quantifica la dotació 
d’infraestructura i en comptes de mesurar l’àrea de la zona es caracteritza 
mitjançant el nombre de nodes del graf. Els indicadors de densitat de Kansky 
que existeixen són β,γ,α i a continuació es defineix cada un d’ells, tot tenint en 
compte que e = número d’arcs o trams de la xarxa i υ = número de nodes. 
 
L’índex β és la mesura més senzilla de Kansky i relaciona el número d’arestes i 
el número de vèrtexs. Las xarxes de transport molt complexes tenen valors de 
l’índex més elevats, mentre que les xarxes que tenen una estructura més 
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senzilla presenten valors més baixos. Aquest índex es basa en la hipòtesi que, 
quan una xarxa incoherent canvia la seva estructura i la seva cohesió comença 
a créixer, les connexions entre els nodes existents augmenten més ràpidament 
que el nombre de nodes nous.     
 

2
10 −

≤≤=
υβ

υ
β one  ( 40 )

 
L’índex γ expressa la relació entre el número d’arestes existents i el número 
d’arestes major possible, i dóna una idea de les dimensions dels complements 
que s’han d’incorporar a la xarxa. 
 

10
)2(3

≤≤
−

= γ
υ

γ one  ( 41 )

 
L’índex α expressa la relació entre el número d’arcs observat i el màxim. En 
xarxes que tenen un número baix d’arestes s’obtenen valors pròxims al zero, i 
si el número d’arestes creix, això és, augmenta la cohesió, s’aproxima a la 
unitat i s’expressa en percentatge multiplicant el valor obtingut pel cent per 
cent, quedant així representada la cohesió màxima. 
 

10
52

≤≤
−
−

= α
υ

υα one  ( 42 )

 
Finalment, per determinar la coherència mínima de la xarxa, es calcula un 
element anomenat emin que es defineix a continuació: 
 

1min −=υe  ( 43 )
 
En l’exemple que es presentarà a continuació s’analitzaran aquests últims 
indicadors de densitat en cada una de les situacions que es presentin, a fi 
d’analitzar el grau de cobertura o d’accessibilitat de la xarxa.  
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4.1.7 Ratis/indicadors 
 
L’execució de l’algoritme requereix de l’elecció del criteri segons el qual una 
ruta es perllonga fins connectar amb el node inconnex que estem tractant. 
Existeix la possibilitat d’obviar aquesta elecció si fem ús d’indicadors o ratis que 
ens determinin la ruta òptima que ha de ser perllongada. En altres paraules, 
l’objectiu és intentar combinar els dos criteris segons els quals es basa 
l’algoritme: l’operacional i el d’usuari. Partint de la base que sempre es busca 
minimitzar l’increment de cost operacional i maximitzar l’increment de demanda 
satisfeta sense transferències (D0), es pot establir un indicador que representi 
ambdós criteris i que doni una idea del grau d’eficàcia de la cobertura un cop es 
dur a terme una connexió d’una ruta. Aquest indicador es pot definir de la 
següent manera: 
 

∞≤≤
Δ
Δ

= λλ 0
0

on
D

Cost  ( 44 )

 
on 
 
λ és el grau d’eficàcia de la cobertura 
ΔCost  és l’increment de cost operacional que suposa la connexió [€/hora] 
ΔD0 és l’increment de demanda sense transferències satisfeta [viatges/dia] 
 
Per tant l’índex λ permetrà una elecció de la ruta que ha de ser perllongada, 
sense necessitat de considerar un dels dos criteris d’estudi. Les rutes que 
obtinguin valors de λ més baixos seran més eficaces que d’altres amb valors 
més alts. L’extrem ideal el trobaríem en rutes on el valor de λ és proper a 0.  
 
Més endavant, a l’exemple de cobertura (veure apartat 5.1) hi ha una referència 
a aquest concepte, per tal d’il.lustrar-ho.  
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4.2 Anàlisi de l’efecte congestió dels arcs de la xarxa 
 
Estudis recents han analitzat la influència de la congestió en el disseny de les 
xarxes provocada per la coincidència de diferents línies en els arcs (Castelló, 
2007).  De forma general, per tal d’avaluar-ho s’empra un algoritme que tingui 
en compte aquest efecte, això és, la disminució de velocitat provocada per la 
congestió de línies en els arcs, i un altre que no.   
 
En l’estudi que aquí es tracta, l’algoritme que no té en compte l’efecte de la 
congestió està basat en aquell proposat per Baaj i Mahmassani pel disseny de 
xarxes. En aquest sentit, l’algoritme genera rutes considerant que la velocitat 
dels autobusos a través dels arcs de la xarxa és constant (v=cte), sense tenir 
en compte l’efecte de congestió, això és, la coincidència de diverses línies en 
els arcs.  
 
D’altra banda, l’algoritme que té en compte la congestió té l’afegit que cada cop 
que es crea una ruta, recalcula els temps de viatge de tots els arcs del graf, 
tenint en compte que ara existeix aquesta nova ruta. Vindria a ser un mètode 
incremental, en el qual en cada iteració (nova ruta), l’algoritme recalcula els 
temps de viatge al llarg del seu trajecte. D’aquesta forma, es tracta d’un procés 
iteratiu en el qual la velocitat va variant a cada iteració o creació de noves rutes 
i que per tant, és funció del flux d’autobusos en els arcs de la xarxa ( v=f(q); on 
q és el fluxe d’autobusos ). 
 
No obstant, un dels objectius principals que persegueix aquest estudi és la 
millora de l’algoritme proposat per B&M. En aquest sentit, l’algoritme modificat 
que aquí es tracta es basa en crear la xarxa a v=cte (algoritme RGA anàlog a 
B&M) i en el que, un cop la xarxa està constituïda, es recalculen els temps de 
viatge entre nodes degut al flux d’autobusos existent a la xarxa generada – 
v=f(q) però a posteriori -. D’aquesta forma, es compararan els resultats 
d’aquest últim cas amb el cas que la xarxa és creada tenint present que v=f(q).  
 
Amb tot, el present estudi compararà la topologia de la xarxa obtinguda 
(número de línies, longitud total de la xarxa, etc.), i els costos (usuari i 
operador) i indicadors diversos per cadascun dels dos casos comentats. Per 
dur-ho a terme, es farà us de diferents exemples de xarxes teòriques, tal i com 
es comenta a continuació. 
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4.2.1 Problemes tipus 
 
Per tal d’analitzar els efectes de la congestió en els arcs, emprarem 3 tipus de 
grafs, els quals pretenen representar un tipus de ciutat diferent.  En primer lloc, 
tindrem la xarxa en forma quadrícula tal i com podria ser l’Eixample de la ciutat 
de Barcelona. Tot seguit, s’estudiarà la xarxa radial, això és, composta per un 
centre amb varis nodes, i un conjunt de corones o circumval·lacions al voltant 
del centre. Aquest model de xarxa vindria a representar una ciutat com París. 
Finalment, s’estudiarà una xarxa satèl·lit, en la qual el centre està connectat 
amb altres centres mitjançant una sola via. 
 
A continuació es descriuen els tipus de grafs més detalladament i el tipus de 
demanda emprada per realitzar l’estudi: 
 
a) Quadrícula: Es tracta d’un graf compost per quadrats iguals, de forma que 

els vèrtexs dels quadrats són els nodes, i les línies que uneixen els vèrtexs 
són els arcs del graf. Aquest tipus de graf esquematitza una zona com la de 
l’Eixample de Barcelona  

 
 

 
Figura  8. Vista aèria de l’Eixample de Barcelona 

 
Estudiarem el cas d’una malla formada per 16 nodes distribuïts en 4 files de 4 
nodes cada una; de 600 metres de longitud entre els vèrtexs dels quadrats. El 
graf, de 16 nodes i 24 arcs, es presenta de forma esquemàtica en la següent 
figura: 
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b) Radial: Graf compost per un node central i una o vàries corones de 6 nodes 

cada una que envolten el centre. Aquest tipus de graf esquematitza una 
ciutat tipus el centre de París, tal i com es pot apreciar a la següent figura: 

 

 
 

Fig  10. Esquema teòric de París, segons Eugène i Hénard [Toledo, 1996] 
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Figura  9. Quadrícula de 4x4 nodes 
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En el nostre cas, emprarem una xarxa radial de 2 corones (17 nodes) en la qual 
la distància de la corona exterior a la interior és el doble de la distància del 
node central a la corona interior. El graf resultant està format per 17 nodes i 32 
arcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Satèl.lit: És un tipus de graf format per 5 conjunt de nodes diferents, en el 

qual un d’aquests està situat al centre del graf, i els altres quatre estan 
situats a certa distància del conjunt central, units amb aquest per un arc. 
Aquest esquema té una semblança notòria amb el de la ciutat de Sao 
Paulo, tal i com es mostra en la figura 12. El graf resultant és el format per 
25 nodes i 44 arcs.  

 

600 m 1200 m

12
73

 m

42
4 m

(0,0)0

2

1

3

5

6

7

4

9

10

11

8

13

14

15

12

16

Figura  11. Xarxa radial de 17 nodes 
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Figura  12. Esquema teòric de Sao Paulo segons Ulhôa Cintra 1924 [Toledo 1996] 
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Figura  13. Xarxa satèl.lit de 25 nodes 
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4.2.2 Algoritmes utilitzats pel disseny 
 
Per tal de dur a terme l’estudi, s’empraran els algoritmes de disseny de xarxes 
RGA (Route Generation Algorithm) i Trust proposats per B&M, que es 
comenten en l’apartat 4.1. Els inputs d’aquests algoritmes que s’empren en tot 
moment pels càlculs es detallen en la següent taula: 
 
 

Categoria de l’input Descripció de l’input Valor 
Xarxa Número d’esquelets inicials M=5 

Freqüències Màxima freqüència dels 
busos fmax =30 busos/hora 

% de demanda satisfeta 
directament pel conjunt 

d’esquelets 
D0=70% 

Demanda % de demanda satisfeta pel 
conjunt de rutes com a 

màxim amb una transferència 
D1=90% 

Temps de transferència 
(penalització) ttt,ij=5 min 

Capacitat de passatgers 
asseguts als busos 

CAP=40 
passatgers/bus 

Màxim factor de càrrega 
permès LFmax=1.25 

“Node sharing factor” nsf = 80 

Paràmetres 

“Direct capacity factor” fdc = 0.75 
Selecció de nodes i 

regles d’inserció Criteri d’inserció de màxima demanda (MD) 

Taula 5. Inputs dels algoritmes emprats en l’estudi 

 

4.2.3 Demanda 
 
Per tal de calcular el número de viatges entre un parell de nodes, s’ha emprat 
el següent model de demanda d’aplicació pel cas dels autobusos (Smith i 
McIntosh, 1973): 
 

∑+−= )( fDVdTcb eMaPQ  ( 45 )
 
on: 
 
Q = quantitat de viatges 
P = tarifa 
M = vehicles-quilòmetre 
T = temps 
DV = variable “dummy” estacional 
a,b,c,d = constants estimades 
 
No obstant, per tal de simplificar els càlculs s’ha considerat només el paràmetre 
temps alhora d’avaluar la demanda entre dos punts. Tal i com expressa la 
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fórmula l’augment del temps entre dos nodes farà que la quantitat de viatges 
demandats es redueixi. En cada cas es calibraran els valors de a i d per tal 
d’obtenir diferents tipus de demanda.  

4.2.4 Velocitats 
 
Les velocitats de la xarxa d’autobusos es calcularan a partir d’allò establert en 
el Transit Capacity and Quality of Service Manual 2003 (TCQSM), el qual 
proposa un procediment metodològic per al càlcul de la velocitat d’una línia 
d’autobús que discorre per un carril d’autobús en un carrer considerat com a 
artèria principal. 
 
En aquest sentit, estima la velocitat de circulació d’una línia en un carril 
d’autobús com: 
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on  
 
St =  velocitat en el carril (km/h) 
tr = temps de recorregut base (min/km) 
tl = pèrdua de temps de recorregut degut a la regulació semafòrica i 

afectació per girs a la dreta dels vehicles (min/km) 
fs= factor d’ajust per patró de parades  
fb=  factor d’ajust per la interferència amb altres autobusos 
 
El significat de cada terme de l’expressió està detalladament explicat a l’annex 
1.  
 
Cal remarcar que la dependència respecte al flux d’autobusos que circula en el 
carril es troba en el terme fb. La velocitat dels autobusos al llarg d’un carrer 
pateix importants reduccions quan el carril per al qual circulen comença a estar 
saturat d’autobusos. En aquests casos, existeix una probabilitat alta que es 
formin cues a les parades i que, per tant, el temps emprat en una parada sigui 
bastant superior a l’estrictament necessari. Aquest efecte està regulat pel factor 
d’ajust degut a la interferència entre autobusos en un carril (fb). En particular, 
aquest factor es calcula a partir de la taula que s’extreu del TCQSM (veure 
annex 1). En ella s’observa la relació entre el rati v/c (v és el flux d’autobusos 
en el carril bus i c és la capacitat del carril bus) i el factor fb. Per tal d’explicitar 
el concepte s’ha realitzat el següent gràfic que es presenta a continuació (s’ha 
suposat un coeficient g/c=0,5 en les interseccions semaforitzades, una 
separació entre interseccions de 125 metres i un temps de dwell time comprès 
entre 20 i 50 segons): 
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Figura  14:  Relació entre el factor d’interferència bus-bus (fb) i el rati v/c 

Nota: La capcitat s’ha de basar en un marge d’error del 25 % (p.e. capacitat màxima)  

 
S’observa que a mesura que el rati v/c va creixent el factor d’interferència amb 
altres autobusos es va reduint, la qual cosa fa disminuir la velocitat d’aquests. 
La següent figura mostra justament l’efecte de la variació v/c en la velocitat dels 
autobusos: 
 

 
Figura  15. Relació entre rati v/c d’un carril de bus i la velocitat dels autobusos. Font: TCQSM.  

(Nota: es suposa un recorregut de la línia en CBD, senyalització típica i una segregació del carril amb girs a la dreta) 

 
Per tant ens podem trobar dues situacions on la velocitat es redueixi de manera 
considerable com a conseqüència d’aquest efecte de congestió de la via o 
interferència amb altres autobusos: capacitats del carril baixes o freqüències de 
línies molt altes.  
 
En el primer cas, podem analitzar un cas com el de la ciutat de Sevilla. El 
centre històric presenta velocitats inferiors a 10km/h. Això no és degut a una 
alta freqüència de busos sinó a interferències amb cotxes i sobretot a una alta 
densitat lineal de semàfors. Tot plegat implica que les capacitats de carril siguin 
força baixes, aproximadament d’uns 30 busos/hora. En el cas que coincidissin 
tres o quatre línies que arribin al centre pel mateix corredor provocaria que ens 
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acostéssim a valors propers a la capacitat, amb la conseqüent reducció de 
velocitat que generaria. 
 
D’altra banda, vies com la Diagonal o la Gran Via a Barcelona vindrien a 
representar el segon cas exposat. En aquests corredors es presenten 
capacitats de carril elevades (aprox 55 busos/hora), però el problema és que hi 
circulen moltes línies d’alta freqüència pels corredors. Això és degut al gran 
volum de desplaçaments transversals (riu-riu) de la ciutat.  
 
Per tant, tant el flux d’autobusos i la capacitat del carril seran claus alhora 
d’obtenir la velocitat a la que circulen les línies d’autobusos a través dels arcs 
de la xarxa. En el nostre estudi treballarem amb capacitats aproximades de 62 
busos/hora, obtingudes de la formulació extreta del TCQSM3.  
 

4.2.5 Costos  
 
Aquest estudi inclou l’avaluació dels costos tant de l’operador com els de 
l’usuari. Certament, es tracta d’un dels objectius d’aquest estudi, ja que és un 
paràmetre fonamental alhora de prendre les decisions referents al disseny de 
xarxa que cal seguir. En aquest sentit, el disseny òptim serà aquell que la suma 
d’ambdós costos (usuari i operador) sigui mínim. 
 
El cost de l’operador està format per diversos costos, com són els 
corresponents als costos que produeix la via, els autobusos, les parades, i en 
cas d’existir, la prioritat semafòrica i sistemes d’informació. En el cas d’estudi, 
l’únic cost de l’operador que influeix és la flota dels autobusos.   
 
En aquest sentit, el cost de la flota d’autobusos inclou tota una sèrie de costos: 
costos fixos (amortització, assegurança, impostos, etc.), costos variables 
(combustible, pneumàtics, lubrificant, etc.), costos d’adquisició i costos del 
personal. No obstant, per tal de simplificar els càlculs, ens centrarem amb el 
model de B&M (veure punt 4.2), sobre el qual es basa l’algoritme que aquí es 
presenta, per obtenir els costos tant de l’operador com de l’usuari. Per tant, 
calcularem els costos de la xarxa de la següent forma: 
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on C ooo ppp és el cost de l’operador, C uuu és el cost de l’usuari i la resta de termes de 
les expressions són els comentats en l’apartat 4.2. Tal i com s’observa, el cost 
d’usuari resulta del sumatori dels productes de la demanda i els temps de 
viatge entre els diferents nodes,  D’altra banda, el cost de l’operador resulta del 
sumatori dels productes de les freqüències i els temps de recorregut de cada 
línia generada per l’algoritme. 

                                                 
3 Càlcul de la capacitat d’un carril bus. Annex 1 
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Els coeficients c1 i c2 de les expressions anteriors representen els coeficients 
de conversió per obtenir un cost monetari. Així, en el cas del cost de l’usuari 
tenim que: 
 

Cu [€] = c1 ⋅ dij [viatgers/hora] ⋅ tij [hores] ⇒ c1 [€/viatger⋅hora] 
 
la qual cosa ve a representar el valor econòmic del temps. En aquest estudi 
hem adoptat allò establert en l’Estudi dels Costos Socials i Ambientals del 
Transport Públic a la RMB [ATM, 2006] i que assigna el valor del temps en 8,7 
€/passatger⋅hora.  
 
D’altra banda, pel cas del cost de l’operador 
 

Cop [€] = c2 ⋅ fk [autobusos/hora] ⋅ Tk [hores] ⇒ c2 [€/bus⋅hora] 
 
que representaria el cost unitari per autobús, que inclou no només el cost del 
vehicle sinó els diferents costos d’explotació associats a l’autobús (combustible, 
personal,etc). S’ha optat per un valor aproximat obtingut a partir de la divisió de 
les despeses totals de Transports de Barcelona, S.A. en una hora operativa 
l’any 2006 [TMB] per la flota de vehicles el mateix any (1066 vehicles). La 
primera dada s’obté del total de les despeses de l’any 2006 (TMB, 2006), 
considerant 320 dies i 14 hores/dia operatives. Amb tot ha resultat un cost 
aproximat de 50 €/bus⋅hora. 
 

4.2.6 Metodologies de disseny de xarxes 
 

Per tal d’obtenir les característiques topològiques i els diferents indicadors de la 
xarxa, així com els costos resultants (usuari i operador), en aquest estudi 
s’empraran dues metodologies de disseny de xarxes. La principal diferència 
entre ambdues metodologies resideix en la creació de la xarxa, això és, en el 
RGA, tal i com es comenta tot seguit:  
 
a) Creació de la xarxa considerant que v=f(q). Es tracta d’un procés iteratiu en el 

qual en cada iteració la velocitat va variant en funció del flux d’autobusos 
existent en cada arc de la xarxa (v=f(q) on v és la velocitat en la xarxa i q el 
flux d’autobusos). Vindria a ser un mètode incremental, en el qual cada cop 
que afegeixes una nova línia l’algoritme et recalcula els temps de viatge al 
llarg del seu trajecte (recàlcul iteratiu dels temps de viatge). En aquest 
sentit, l’algoritme no crea tantes rutes per no penalitzar els temps de viatge 
(la restricció és el temps de viatge entre nodes). Un cop la xarxa està 
creada, s’assignen la demanda i el número d’autobusos a cada línia 
emprant l’algoritme Trust de B&M i es calculen els costos de l’operador i 
dels usuaris.  
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b) Creació de la xarxa considerant v=cte i recàlcul posterior dels temps de viatge. En 

aquest cas, l’algoritme crea la xarxa amb velocitat constant (v1=cte) 4 o 
velocitat de fluxe lliure (vfree flow), i en aquest procés de creació els temps 
de viatge no varien (cas anàleg al RGA original de B&M). Quan la xarxa 
està constituïda s’assigna la demanda i el número d’autobusos de cada línia 
emprant el Trust. Un cop s’acaba l’assignació, es recalculen els temps de 
viatge considerant que la velocitat és funció del flux d’autobusos v2= f(q=q*) 
on q* és el fluxe d’autobusos en cada arc de forma que v2<v1, i 
s’actualitzen els costos dels usuaris (recàlcul dels temps de viatge a 
posteriori). A diferència del primer cas, en el procés de creació de la xarxa 
no es té en compte el flux d’autobusos i per tant, el conseqüent efecte de 
congestió que pot provocar disposar de freqüències altes de busos a través 
dels arcs de la xarxa. En aquest sentit, l’algoritme crea més rutes - les 
necessàries per cobrir la demanda exigida - que en el cas a) ja que 
considera que la v=cte (la restricció és la demanda a cobrir pel conjunt de 
rutes). Amb tot, l’objectiu que es persegueix en aquest cas és la millora de 
l’algoritme original de Baaj, en el que es creen les xarxes considerant v=cte 
sense tenir en compte el flux d’autobusos, emprant aquesta tècnica que 
s’ha comentat. No obstant, des del punt de vista del disseny de les xarxes, 
això no és real per la qual cosa posteriorment es comprovaran els resultats 
que s’obtenen en cada cas d’estudi. 

 
                                                 
4 La velocitat constant vindria a representar la velocitat a fluxe lliure (vfree flow), és a dir, sense cap tipus 
d’interferències. Normalment es considera la velocitat de disseny de la xarxa a la velocitat a fluxe lliure. 

INICI

CREACIÓ XARXA (RGA)

• Velocitat xarxa considerada: v≠cte; 
{ v1=f(q) }

• Procés iteratiu
Conjunt de rutes

ASSIGNACIÓ DEMANDA I 
AUTOBUSOS (TRUST)

Freqüències i número de 
busos en cada ruta

Velocitat real xarxa Costos dels usuaris

INPUTS RGA

FI

Figura  16. Diagrama de flux de la metodología a) de disseny de les xarxes d’estudi  
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D’aquesta forma, en l’apartat de resultats es presenten els resultats obtinguts 
emprant les dues metodologies de disseny per cada tipologia de xarxa 
(quadrícula, radial i satèl·lit). Els resultats obtinguts s’estructuren en dos àmbits: 
per una banda la topologia de la xarxa que englobarà el número de línies 
creades, el recorregut d’aquestes i la longitud total de la xarxa i per l’altre els 
costos (usuari i operador) , la distribució de la demanda (percentatge de la 
demanda total satisfeta, percentatge de demanda satisfeta mitjançant 1 
transferència, etc.) i diferents indicadors de la xarxa (dimensió de la flota, 
freqüències de les línies, etc). 
 
Per tal d’aclarir els conceptes, es presenta de forma il.lustrativa el següent 
gràfic velocitat vs flux d’autobusos que mostra les dues metodologies de càlcul. 
Cal dir que pel càlcul de la velocitat el TCQSM es basa en una metodologia 
empírica, a partir de dades reals i en cap cas a partir de funcions v-q. Per tant, 
es reitera que el contingut del gràfic és bàsicament il.lustratiu. 
 
 
 
 
 

INICI

CÀLCUL VELOCITAT REAL XARXA

• Velocitat considerada: v2=f(q=q*) on q* 
és el fluxe d’autobusos en cada arc, de 

forma que v2<v1

CREACIÓ XARXA (RGA)

• Velocitat xarxa considerada: v=cte
{Hip: v1=f(q=1 bus/hora)}

Conjunt de rutes

ASSIGNACIÓ DEMANDA I 
AUTOBUSOS (TRUST)

Freqüències i número de 
busos en cada ruta

Velocitat real xarxa Actualització costos dels
usuaris (suposant v2)

INPUTS RGA

FI

Figura  17. Diagrama de flux de la metodología b) de disseny de les xarxes d’estudi  
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On a) i b) són les dues metodologies comentades anteriorment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  18.  Gràfic il.lustratiu de les dues metodologies de disseny de xarxes  
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v=f(q)
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5 RESULTATS 

5.1 Exemple de cobertura 
 
Descripció de la xarxa 
 
L’exemple que tot seguit s’estudia és el d’una xarxa real a Suïssa (veure figura 
15), sobre la qual es basa Mandl (1979) per desenvolupar un algoritme 
heurístic pel disseny de xarxes pel trànsit urbà. La xarxa d’estudi es compon 
d’un total de 17 nodes, 2 més que la xarxa original de Mandl, per tal d’obtenir 
resultats més complerts.  
 
S’ha optat per estudiar una xarxa real d’aquestes característiques en favor 
d’una xarxa més teòrica (ortogonal, radial, satèl·lit, etc.) ja que representa una 
aplicació més pràctica del algoritme que aquí s’estudia. Tal i com s’ha analitzat 
amb anterioritat, les distàncies entre nodes són un element fonamental alhora 
d’estudiar la cobertura de la xarxa en el territori. En aquest sentit, xarxes 
ortogonals (distàncies iguals entre nodes) o xarxes radials (gran simetria del 
problema) no representen un bon exemple per posar en pràctica l’algoritme. En 
aquest cas, en canvi, les distàncies són variables i l’aplicació de l’algoritme 
esdevé més interessant.  
 
La generació inicial de rutes es crea mitjançant l’algoritme inicial proposat per 
B&M (RGA) implementat en el programa informàtic creat pel CENIT (Centre 
d’Innovació del Transport). En canvi, la comprovació de la cobertura, al no 
disposar de cap suport informàtic que executi, es farà manualment, això és, es 
realitzaran els passos que hauria de seguir l’algoritme modificat per tal d’aclarir 
el funcionament del mateix.  
 
Atès que l’anàlisi es redueix a una sola xarxa, l’exemple que a continuació es 
desenvolupa té un objectiu més aviat il·lustratiu, això és, es pretén veure el 
teòric comportament de l’algoritme de cobertura que aquí s’ha presentat. 
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Inputs del RGA  
 
En primer lloc, cal dir que no s’ha adoptat la demanda de l’estudi de Mandl 
(15570 viatges/dia en total) ja que la demanda dels 2 nodes incorporats era 
desconeguda i devaluava els resultats posteriors. Per tal de calcular el número 
de viatges entre un parell de nodes, s’ha emprat el següent model de demanda 
d’aplicació pel cas d’autobusos (Smith i McIntosh, 1973): 
 

∑+−= )( fDVdTcb eMaPQ  ( 49 )
 

Figura 19. Xarxa de l’estudi 
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on: 
 
Q = quantitat de viatges 
P = tarifa 
M = vehicles-quilòmetre 
T = temps 
DV = variable “dummy” estacional 
a,b,c,d = constants estimades 
 
No obstant, per tal de simplificar els càlculs s’ha considerat només el paràmetre 
temps alhora d’avaluar la demanda entre dos punts. Tal i com expressa la 
fórmula l’augment del temps entre dos nodes farà que la quantitat de viatges 
demandats es redueixi. D’altra banda s’han adoptat valors de a= 250 i d= -0,15, 
per tal que els valors s’assimilessin al màxim possible (en ordre de magnitud) a 
la matriu de demanda real que va emprar Mandl en el seu estudi. Amb tot tenim 
que: 
 

)15.0(250 TeQ −=  ( 50 )
 
Aplicant aquesta expressió en cada parell de nodes de la xarxa (s’ha suposat 
una velocitat comercial dels autobusos de 12 km/h per obtenir els temps de 
viatge associats als 2 nodes afegits a la xarxa original de Mandl) del qual es 
coneixen les distàncies entre ells respectives (matriu de distàncies) s’obté la 
següent matriu de demanda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demanda total de viatges és de 12700 viatges/dia, lleugerament inferior als 
15570 viatges/dia de l’exemple de Mandl. S’observa que gran part de la 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 75 56 48 31 36 17 26 7 8 2 11 2 2 23 3 4 
1 75 0 185 159 102 118 56 87 23 26 12 36 6 8 75 11 14 
2 56 185 0 118 75 159 75 118 31 36 17 26 8 11 102 8 11 
3 48 159 118 0 137 137 65 102 26 31 14 56 7 9 87 4 5 
4 31 102 75 137 0 75 36 56 14 17 8 31 4 5 48 9 12 
5 36 118 159 137 75 0 118 185 48 56 26 31 12 17 159 9 12 
6 17 56 75 65 36 118 0 137 56 87 41 9 20 26 185 6 6 
7 26 87 118 102 56 185 137 0 56 75 36 23 17 23 185 5 9 
8 7 23 31 26 14 48 56 56 0 26 12 6 4 6 75 2 2 
9 8 26 36 31 17 56 87 75 26 0 118 26 56 75 65 17 11 

10 2 12 17 14 8 26 41 36 12 118 0 56 118 87 31 36 23 
11 11 36 26 56 31 31 9 23 6 26 56 0 26 20 20 75 102 
12 2 6 8 7 4 12 20 17 4 56 118 26 0 185 14 75 31 
13 2 8 11 9 5 17 26 23 6 75 87 20 185 0 20 56 23 
14 23 75 102 87 48 159 185 185 75 65 31 20 14 20 0 6 8 
15 3 11 8 4 9 9 6 5 2 17 36 75 75 56 6 0 102 

Figura 20. Matriu de demanda de la xarxa d’estudi 
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demanda està concentrada en els nodes centrals, degut a que els temps de 
viatge entre nodes són inferiors. 
 
Tot seguit s’enumeren la resta d’inputs del RGA que s’han utilitzat per 
l’exemple d’estudi: 
 

Categoria de l’input Descripció de l’input Valor 
Número de nodes n=17 Xarxa Número d’esquelets inicials M=5 

Freqüències Màxima freqüència dels 
busos fmax =30 busos/hora 

% de demanda satisfeta 
directament pel conjunt 

d’esquelets 
D0=50% 

Demanda % de demanda satisfeta pel 
conjunt de rutes com a 

màxim amb una transferència 
D1=85% 

Temps de transferència 
(penalització) ttt,ij=5 min 

Capacitat de passatgers 
asseguts als busos 

CAP=40 
passatgers/bus 

Màxim factor de càrrega 
permès LFmax=1.75 

“Node sharing factor” nsf = 80 

Paràmetres 

“Direct capacity factor” fdc = 0.75 
Selecció de nodes i 

regles d’inserció Criteri d’inserció de màxima demanda (MD) 

Taula 6. Inputs del RGA 

 
Pel que fa al criteri d’inserció de màxima demanda (MD), aquest consta dels 
següents passos: 
 
Pas 1. (Generació dels nodes factibles d’inserció). Per una ruta donada r0 sota 
expansió, es troba el conjunt de nodes factibles d’inserció. Si aquest conjunt és 
buit, acaba l’expansió de la ruta. Sinó, procedeix al pas 2. 
 
Pas 2. (Selecció i inserció de nodes). Seleccionar el node n on ΔDSn sigui 
màxim i inserir-lo en r0 (anomenar la nova ruta r1). ΔDSn és l’increment de la 
demanda total en la xarxa satisfeta directament degut a la inserció del node n a 
la ruta r0 (considerant només el parell de nodes encara no satisfets). 
 
Pas 3. (Test de finalització). Si la nova ruta r1 és factible, (i.e. si la capacitat i la 
longitud de la ruta són acceptables) llavors fixar r0=r1 i retornar al pas 1. En 
cas contrari, acabar el procés d’expansió de la ruta i retorna r0. 
 
 
Output del RGA 
 
Amb aquestes dades d’entrada, el conjunt de rutes que genera el RGA tenen 
les següents característiques:  
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Ruta Itinerari Longitud ruta (m) 
R0 4-3-1-2 1648 
R1 5-7-14 898 
R2 7-14-6-9 1735 
R3 9-10-12-13 2484 
R4 1-2-5-14-6 2089 
R5 3-5-7 1099 
R6 1-2-5-7-14 1880 
R7 3-11-16-15-12-13 5481 

 TOTAL 17314 

Taula 7. Característiques de les rutes de la xarxa 

 
Que de manera esquemàtica es representen en la següent figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com s’observa en la figura, la majoria de les rutes recorren els nodes 
centrals que tenen una alta demanda. La configuració de la xarxa resultant, un 
cop executat el RGA deixa 2 nodes no satisfets: el node 0 i el node 8. 
L’algoritme de cobertura treballarà justament sobre aquests dos nodes, tal i 
com es veurà posteriorment.  
 

Figura  21. Xarxa amb les rutes resultants  
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Trust 
 
Un cop executem el Trust, el programa que assigna la demanda al conjunt de 
rutes i les freqüències i la flota d’autobusos necessària per realitzar el servei. 
Les característiques de la demanda són les següents: 
 

Tipus de demanda Nº de viatges % respecte Dtotal 
Demanda assignada amb 0 

transferències 8462 66.6 

Demanda assignada amb 1 
transferència 2490 19.6 

Demanda assignada amb 2 
transferències 270 2.1 

Demanda no satisfeta 1476 11.6 
TOTAL 12698 100 

Taula 8.  Tipologia de la demanda en funció de les transferències a realitzar 

 
Observem que es compleixen els dos inputs de demanda de l’algoritme: la D0 
és un 67% de la demanda total (>50%) mentres que la D0,1 és de 86.2% de la 
demanda total (>85%). Pel que fa a la demanda no satisfeta, aquesta 
representa gairebé un 12% de la demanda total (un total de 1476 viatges) la 
qual cosa no és despreciable.  
 
Si estructurem la informació obtinguda per nodes: 
 

Viatges amb transferència Viatges no assignats 
Node Número 

de viatges 
% respecte 

 el total 
Número de 

viatges 
% respecte 

el total 
0 0 0.0 351 100 
1 84 2.8 98 9.9 
2 84 2.8 87 8.4 
3 1034 34.1 74 7.4 
4 0 0.0 45 6.8 
5 208 6.9 84 7.0 
6 346 11.4 73 7.8 
7 278 9.2 82 7.2 
8 0 0.0 394 100 
9 590 19.5 34 4.7 
10 0 0.0 14 2.2 
11 0 0.0 17 3.1 
12 406 13.4 6 1.0 
13 0 0.0 8 1.4 
14 0 0.0 98 8.9 
15 0 0.0 5 1.2 
16 0 0.0 6 1.6 

TOTAL 11222 100 1476 100 

Taula 9. Tipus de viatges en funció de cada node 

 
Es comprova altre cop que els nodes 0 i 8 no estan satisfets. Els nodes més 
afectats per aquesta situació són els nodes 1 i 14, que tenen un 10% i un 9% 
de viatges no satisfets.  
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Pel que fa a les freqüències i els autobusos del conjunt de rutes els resultats 
són els següents: 
 
 

Ruta Temps de 
viatge (minuts) 

Freqüència 
(bus/hora) 

Flota 
necessària 
(autobusos) 

Flux de 
persones 

(persones/hora) 
0 9 30 9 2247 
1 4 22 3 1153 
2 11 30 11 2087 
3 12 28 11 2250 
4 10 24 8 1630 
5 6 30 6 1462 
6 9 20 6 1112 
7 32 22 24 2310 

Taula 10.  Paràmetres resultants del TRUST per les diferents rutes  

 
Analitzant els resultats, deduïm primer de tot que els valors de les freqüències 
en cada una de les rutes es força alt, arribant fins i tot als 30 autobusos/hora (1 
bus cada dos minuts). La causa principal d’aquest fet és el gran nombre de 
viatges demandats (força alt per les dimensions de la xarxa).  
 
En aquest punt, cal dir que en aquest cas, on les freqüències d’autobusos són 
altes en els diferents arcs de la xarxa, es produiria un problema de congestió 
en els arcs, que en certa manera faria reduir la velocitat comercial dels 
autobusos, incrementant el temps de viatge entre els diferents nodes. Aquest 
és un aspecte que es tractarà detalladament en un anàlisi posterior, no aquí on 
s’ha obviat aquest efecte. 
 
D’altra banda, observem que la ruta amb un temps major de viatge és la ruta7 
(32 minuts) entre d’altres coses perquè és la ruta que recorre una major 
longitud.  
 
Comprovació de cobertura 
 
Tot seguit, es duu a terme l’anomenada comprovació de cobertura, seguint pas 
a pas l’estructura que hauria de seguir l’algoritme comentat anteriorment (com 
s’ha dit, no està implementat en cap suport informàtic, per la qual cosa es durà 
a terme de forma manual)  
 
En primer lloc, l’algoritme identifica aquells nodes que queden sense connexió, 
i que tal i com s’ha comprovat són els nodes 0 i 8, que sumen un total de 1476 
viatges, gairebé un 12% de la demanda total de la xarxa.  
 
Un cop identificats els nodes inconnexes cal comprovar a quina distància es 
troben de la xarxa: 
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Node 
Node més 

proper de la 
xarxa 

Distància al node més 
proper de la xarxa [m] 

Dist(i,j) > 600 
m? 

0 1 762 Sí 
8 14 777 Sí 

Taula 11 

Per tant els dos nodes han de ser connectats a la xarxa ja que la seva distància 
al node més proper és superior a 600 metres. 
 
Dels dos nodes seleccionats (0,8) cal veure quin té una major demanda i que 
per tant l’algoritme connectarà a la xarxa en primer lloc. El node 0 té una 
demanda total de 351 viatges mentre que el node 8 en té 395. Per tant, 
l’algoritme començarà per connectar el node 8.  
 
Tan bon punt el node 8 queda seleccionat, comença la connexió a la xarxa. 
Primer de tot cal identificar els extrems de línia de la xarxa, això és, aquells 
situats a una distància no superior al doble de la distància promig entre nodes. 
En el nostre cas distpromig= 861 metres i 2*distpromig =1722 metres. Amb tot tenim 
que: 
 

Ruta Node extrem 
de línia 

Distància al 
node [m] 

Dist (i,j) < 
distpromig ? 

4 2754 No 0 2 2003 No 
5 1421 Sí 1 14 777 Sí 
7 1242 Sí 2 9 2047 No 
9 2047 No 3 13 3198 No 
1 2403 No 4 6 1241 Sí 
3 2087 No 5 7 1242 Sí 
1 2403 No 6 14 777 Sí 
3 2087 No 7 13 3198 No 

Taula 12 

 
Per tant existeix com a mínim un extrem de línia en aquestes condicions. A la 
vista dels resultats, queden com a extrems candidats a ser perllongats els 
nodes 5, 6, 7 i 14 que pertanyen a les rutes 1, 4, 2 i 5, 1 i 6 (els extrems 7 i 14 
pertanyen a 2 rutes diferents). No obstant, la connexió amb l’extrem 5 es 
rebutja ja que en la ruta resultant es repetiria el node 14, que tal i com s’ha 
comentat abans no és possible5. De la mateixa es rebutja l’extrem de línia 7 
pertanyent a la ruta 2 i l’extrem 6 de la ruta 4. Queda doncs com a candidat 
definitiu el node 14, que pertany a dues rutes diferents: la ruta 1 i la ruta 6. 
 

                                                 
5 S’ha emprat la hipòtesi 4 de l’algoritme RIA, obviant si es tractava de recorregut o itinerari. 
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Un cop dit això, es duu a terme l’elecció de l’extrem de línia que ha de ser 
perllongat. Recordem que hi ha dos criteris d’elecció: el criteri operacional i el 
d’usuari. En primer lloc emprarem el criteri operacional: 
 
a) Primerament, calcularem el cost inicial de la xarxa tal i com s’expressa en 
l’equació (35): 
 

Ruta fk 
(busos/hora) Tk (minuts) Costinicial (€) 

0 30 9 225.0 
1 22 4 73.3 
2 30 11 275.0 
3 27 12 270.0 
4 24 10 200.0 
5 30 6 150.0 
6 20 9 150.0 
7 22 32 586.6 
  Total 1930.0 

Taula 13 

Tot seguit, calcularem el cost final de la xarxa un cop perllongada cada una de 
les rutes seleccionades. Per fer-ho, al no disposar de l’algoritme implementat, 
s’han introduït les rutes modificades a l’algoritme original i s’ha calculat el cost 
resultant. En aquest punt cal remarcar que aquest pas, juntament amb tota la 
resta de passos necessaris per dur a terme la comprovació de la cobertura, en 
condicions normals el realitzaria l’algoritme ja modificat. D’aquí que l’exemple 
tingui un caràcter il·lustratiu.  
 
Comencem per analitzar el cas de la ruta 1, que amb la inserció del node 8 
presenta s’obtenen els resultats que es presenten en la taula 10. En aquest 
punt, cal remarcar que per calcular el cost final de la xarxa com a resultat 
d’inserir un nou node s’ha optat per tornar a executar el programa introduint 
com a input les rutes modificades. En cas de disposar de l’algoritme RIA 
implementat, això no seria necessari, ja que aquest partiria del conjunt de rutes 
i freqüències inicial i el cost final resultaria un cop inserint el node sense 
necessitat de executar el programa de nou. Això explica en gran part que en 
aquest exemple trobem increments de costos en diverses rutes, no només en 
la ruta perllongada, la qual cosa és el més lògic si atenem al càlcul del cost. En 
altres paraules, normalment les freqüències i rutes modificades seran aquelles 
de la ruta perllongada, no la resta.  
 

Ruta f’k 
(busos/hora) 

T’k (minuts) Cost final 
(€) Δcost 

0 30 9 225.0 0.0 
1 17 12 170.0 96.6 
2 32 11 293.3 18.3 
3 27 12 270.0 0.0 
4 24 10 200.0 0.0 
5 35 6 175.0 25.0 
6 20 9 150.0 0.0 
7 22 32 586.6 0.0 
  Total 2070.0 140.0 (7%) 

Taula 14. Costos de la xarxa al modificar ruta 1 (5-7-14-8) 
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Pel cas de la ruta 6, procedim de forma anàloga: 
 

Ruta f’k T’k 
Cost final 

(€) Δcost 
0 30 9 225.0 0.0 
1 22 4 73.3 0.0 
2 32 11 293.3 18.3 
3 27 12 270.0 0.0 
4 24 10 200.0 0.0 
5 35 6 175.0 25.0 
6 31 17 439.2 289.2 
7 22 32 586.6 0.0 
  Total 2265.5 332.5 (17%) 

Taula 15. Costos de la xarxa al modificar ruta 6 (1-2-7-14-8) 

 
Per tant, segons el criteri operacional l’algoritme escolliria com extrem de línia 
el node 14 pertanyent a la ruta 1, ja que l’increment de cost resultant a la xarxa 
és menor. 
 
b) Segons el criteri d’usuari la ruta perllongada haurà de ser aquella que 
satisfaci un major nombre de viatges del node inconnex el qual estem intentant 
connectar. Cal doncs, calcular el número de viatges satisfets per les dues rutes 
seleccionades com a vàlides a ser perllongades (ruta 1 i ruta 6), ambdues amb 
el node 14 com a extrem de línia.  
 
Els resultats per la ruta 1 són de 358 viatges (directes, sense necessitat de 
transferència) satisfets. Per la ruta 6 són de 369 viatges. Per tant, segons el 
criteri d’usuari hauria de ser perllongada la ruta 6, a diferència del criteri 
operacional on la ruta modificada era la 1.  
 
Si hom busca tenir en compte ambdós criteris alhora de dissenyar una xarxa, 
es pot fer ús d’indicadors o ratis que considerin tant el criteri operacional com 
d’usuari i que s’implementin de tal forma en l’algoritme. Aquest punt s’explicarà 
amb més detall posteriorment. 
 
Considerarem que hem triat el criteri operacional alhora de perllongar les rutes. 
En tal cas, la ruta escollida és la 1 i l’itinerari resultant de la ruta és 5-7-14-8. 
 
6. Un cop s’hagi connectat el primer node inconnex, s’agafa el següent (per 
ordre de demanda) i primer de tot es comprova si segueix sense complir el 
criteri de cobertura. En el nostre cas, el següent node és el 0 que es segueix 
trobant a una distància de 762 metres del node més proper. Per tant cal 
procedir de forma anàloga a l’anterior cas per tal de connectar-lo a la xarxa. 
 
7. Primer de tot cal identificar els extrems de línia i rebutjar aquells que es 
troben a una distància superior a dpromig. (Notis que en el cas de la ruta 1, 
l’extrem de línia que abans era el 14 ara és el 8, un cop feta la connexió en el 
pas previ). 
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Ruta Node extrem 
de línia 

Distància al 
node [m] 

Dist (i,j) < 
distpromig ? 

4 1742 No 0 2 1162 Sí 
5 1743 No 1 8 3164 No 
7 2176 No 2 9 3163 No 
9 3163 No 3 13 4313 No 
1 762 Sí 4 6 2850 No 
3 1343 Sí 5 7 2176 No 
1 762 Sí 6 14 2387 No 
3 1343 Sí 7 13 4313 No 

Taula 16 

Per tant, existeix com a mínim un extrem de línia en aquestes condicions. A la 
vista dels resultats, queden com a candidats en aquest cas els nodes 1 i 3 que 
són extrems de línia de dues rutes diferents: la ruta 4 i la ruta 6; i la ruta 5 i la 
ruta 7 respectivament. El node 2 s’ha descartat ja que a la ruta resultant es 
repetiria un node dues vegades i segons les hipòtesis de l’algoritme, no és 
possible.  
 
8. Tot seguit, es duu a terme l’elecció de l’extrem de línia que serà perllongat 
seguint els dos criteris sobre els que estem treballant: operacional i d’usuari. 
 
a) Aplicant el criteri operacional, s’ha de tenir en compte primer de tot que el 

cost inicial de la xarxa és el final del pas previ (taula 15). A partir d’aquí es 
procedeix de forma anàloga. Es presenten a continuació els resultats finals 
amb els increments de costos resultants de la xarxa per cada un dels 4 
nodes terminals considerats: 

 
              *recorregut ruta perllongada 

Ruta  Cost final 
(€/hora) Δcost % 

Ruta 4 (0-1-2-5-7-14-6)* 2282.5 212.5 10 
Ruta 5 (0-1-3-5-7)6 2390.8 320.8 15 

Ruta 6 (0-1-2-5-14-6) 2420.8 350.8 17 
Ruta 7 (0-1-3-11-16-15-12-13) 2658.3 588.3 28 

Taula 17.  Costos finals de la xarxa al modificar cadascuna de les rutes seleccionades 

 
Per tant la ruta òptima seleccionada per l’algoritme serà la 4, ja que l’increment 
de cost de la xarxa és menor.  
 
b) La taula següent mostra els resultats en el cas que ens decantem pel criteri 
d’usuari en l’elecció de l’extrem de línia:     
 

                                                 
6 S’ha seguit la hipòtesi 6 de l’algoritme RIA 
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                 *perllongada 

Ruta* D0 final ΔD0 % 

4 9188 368 4.17
5 9190 370 4.19
6 9180 360 4.08
7 9260 440 4.98

Taula 18 

 
Per tant, i a la vista dels resultats, la ruta que seleccionaria l’algoritme seria la 
7, amb un increment major de demanda sense transferències satisfeta.  
 
Amb tot, tenim que pel cas operacional la ruta elegida seria la 4, mentre que pel 
criteri d’usuari seria la 7. Seguint el mateix criteri d’abans, la ruta perllongada 
seria la 4. 
  
Finalment, l’esquema de rutes final de la xarxa d’autobusos quedaria de la 
següent manera, un cop aplicat l’algoritme de comprovació de la cobertura: 
 

Ruta Recorregut Longitud ruta (m) 
R0 4-3-1-2 1648 
R1 5-7-14-8 1676 
R2 7-14-6-9 1735 
R3 9-10-12-13 2484 
R4 0-1-2-5-14-6 2850 
R5 3-5-7 1099 
R6 1-2-5-7-14 1880 
R7 3-11-16-15-12-13 5481 

 TOTAL 18853 

Taula 19 

Si comparem aquests resultats amb els de la xarxa original, veiem que el 
perllongament d’aquestes dues rutes ha provocat un increment 
d’aproximadament un 9% de la longitud total de les rutes. 
 
De forma esquemàtica, el conjunt de rutes finals seria el següent 
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Figura  22. Esquema final de la xarxa d’estudi amb rutes modificades 
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Ratis/indicadors 
 
 
Tal i com s’ha vist, l’algoritme ha treballat sobre dos nodes inconnexes a la 
xarxa. En aquest punt es calcularan els valors de λ que s’obtenen de les rutes 
seleccionades a ser perllongades per cada un dels dos nodes (node 8 i node 
0).  
 
Pel cas del primer node que crida l’algoritme, el node 8, les rutes seleccionades 
com a vàlides per ser perllongades han estat la ruta 1 i la ruta 6, ambdues 
compartien l’extrem de línia o node terminal 14. Si calculem els valors de λ en 
cada una de les dues rutes tenim que: 
 

Ruta ΔCost ΔD0 λ 
1 140 358 0.39 
6 332.5 370 0.89 

Taula 20 

Per tant, en aquest cas la ruta seleccionada seria la 1, la mateixa que si 
adoptem el criteri operacional.  
 
Si ara ens fixem amb el segon node, el node 0, les rutes seleccionades han 
estat 4: les rutes 4,5,6 i 7. Si procedim de forma anàloga a l’anterior cas: 
 

Ruta ΔCost ΔD0 λ 
4 212.5 368 0.57 
5 320.8 370 0.86 
6 350.8 360 0.97 
7 595.8 440 1.33 

Taula 21 

A la vista dels resultats, observem que la ruta seleccionada seria la 4 i també 
en aquest cas seria la mateixa que adoptant el criteri operacional. 
 
Malgrat tot, es poden trobar casos on els dos criteris divergeixin, i sigui més 
eficaç utilitzar el paràmetre λ. Seria el cas, per exemple, d’un perllongament 
d’una ruta que suposés un increment de cost mínim però alhora un increment 
de demanda també mínima i d’altra banda una ruta que obtingués un increment 
de cost considerable però un increment de demanda exagerat. En definitiva, 
l’elecció del criteri considerat està en mans d’aquell que dissenya la xarxa el 
qual estarà marcat per una sèrie d’interessos que influiran en la seva decisió 
final.  
 
Indicadors d’accessibilitat 
 
Tal i com s’ha comentat l’apartat 4.1.6, l’accessibilitat permet mesurar la facilitat 
o dificultat que aporten els mitjans de transport per a la realització d’un viatge 
considerant la potencialitat de l’origen per a generar un viatge i la capacitat de 
la destinació per atraure un viatge.  
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En aquest sentit, en aquest punt tractarem d’analitzar la variació de 
l’accessibilitat de la xarxa de l’estudi mitjançant els anomenats indicadors de 
Kansky, comentats també prèviament. Avaluarem els indicadors en cada una 
de les dos fases o etapes que realitza l’algoritme: la connexió del node 8 i la 
connexió del node 0. Finalment es farà una comparativa entre ambdós 
escenaris: el de les rutes originals i les rutes finals amb els perllongaments.  
 
En la primera fase l’algoritme crida el node 8 i selecciona com a rutes possibles 
a ser perllongades la ruta 1 i la ruta 6. Tal i com s’ha realitzat pel cas de l’índex 
λ, es valorarà en cada ruta els valors dels indicadors de Kansky de la xarxa 
resultant. Els resultats pel primer node (8) són aquests: 
 

Etapa e υ β γ α emin 
Xarxa original 26 15 1.73 0.67 0.44 14 

Xarxa original+ruta 
1 perllongada 27 16 1.68 0.64 0.40 15 

Xarxa original+ruta 
6 perllonagda 27 16 1.68 0.64 0.40 15 

Taula 22 

Com es pot comprovar a la taula els resultats per les dues opcions, en termes 
d’indicadors d’accessibilitat de Kansky són els mateixos, ja en totes dues 
opcions es perllonga el mateix extrem de línia, per la qual cosa l’increment de 
nodes i d’arcs de la xarxa és el mateix. 
 
D’altra banda els resultats per la segona fase (node 0): 
 

Etapa e υ β γ α emin 
Xarxa prèvia (amb 
ruta  1 perllongada) 27 16 1.68 0.64 0.40 15 

Xarxa prèvia+ruta 
4 perllongada 28 17 1.64 0.62 0.38 16 

Xarxa prèvia+ruta 
5 perllonagda 29 17 1.70 0.64 0.41 16 

Xarxa prèvia+ruta 
6 perllonagda 28 17 1.64 0.62 0.38 16 

Xarxa prèvia+ruta 
7 perllonagda 29 17 1.70 0.64 0.41 16 

Taula 23 

  
En aquest cas també hi ha casos on els indicadors resultants són els mateixos. 
La xarxa amb rutes 5 i 7 obtenen els mateixos valors ja que les rutes 
perllongades segueixen el mateix traçat al compartir extrem de línia (incorporen 
2 arcs i un node nou a la xarxa). Cas similar per les altres dues rutes, això sí, 
incorporant només un node i un arc nou 
 
Finalment, establim una comparativa entre la xarxa original i la final (un cop 
aplicat l’algoritme de comprovació de cobertura): 
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Etapa e υ β γ α emin 
Xarxa original 26 15 1.73 0.67 0.44 14 

Xarxa final (amb 
ruta 1 i 4 

perllongades) 
28 17 1.64 0.62 0.38 16 

Taula 24 

Malgrat la bondat dels resultats, l’exemple d’estudi no permet extreure 
conclusions molt consistents ja que es tracta d’una xarxa més aviat senzilla, on 
a més les modificacions que s’han fet en termes de graf han estat mínimes 
(s’ha connectat dos nodes inconnexes). No obstant, observem que existeix una 
reducció dels paràmetres β,γ i α. En el cas de l’índex β aquesta reducció 
representaria una xarxa resultant més senzilla, on predominen les connexions 
simples (no múltiples) entre nodes i on no hi ha una excessiva cohesió. D’altra 
banda els valors baixos de l’índex α representen que el número d’arestes o 
arcs és baix; aquest fet s’accentua al disminuir el valor i en resulta una xarxa 
amb una cohesió més baixa. 
 
No obstant, cal recordar que un anàlisi de l’accessibilitat mitjançant l’ús 
d’aquests indicadors adopta un sentit més crític en xarxes més extenses, on la 
multiplicitat de solucions és molt gran i les opcions de disseny de la xarxa són 
diverses. 
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5.2 Congestió de les xarxes 
 
Tot seguit es presenten els resultats obtinguts emprant les dues metodologies 
de disseny per cada tipologia de xarxa que s’han utilitzat en aquest estudi 
(quadrícula, radial i satèl·lit). Els resultats obtinguts s’estructuren en dos àmbits: 
per una banda la topologia de la xarxa que englobarà el número de línies 
creades, el recorregut d’aquestes i la longitud total de la xarxa i per l’altre els 
costos (usuari i operador) , la distribució de la demanda (percentatge de la 
demanda total satisfeta, percentatge de demanda satisfeta mitjançant 1 
transferència, etc.) i diferents indicadors de la xarxa (dimensió de la flota, 
freqüències de les línies, etc). 
 
A més, s’ha optat per establir una comparació per cadascuna de les tipologies 
de xarxes amb els resultats obtinguts en l’estudi dut a terme per Castelló 
(2007), el qual emprava un algoritme de disseny de xarxes basat en el model 
de Ceder i Israeli. Cal dir, però, que algunes dades d’entrada (i.e demanda) així 
com algunes metodologies pel càlcul dels costos (usuari i operador) no són les 
mateixes que en l’estudi que aquí es presenta. No obstant, s’analitzaran els 
resultats des de una visió més global, per tal de comprovar si ambdós models 
tenen un comportament similar. 
 

5.2.1 Quadrícula 
 
En aquest cas s’estudia el graf de 16 nodes, distribuïts en 4 files de 4 nodes. La 
demanda emprada és la de l’expressió (45) amb els paràmetres a=100 i d=-0,1 
resultants de la calibració. Per tant la demanda es redueix a la següent 
expressió:  
 

)1.0(100 TeQ −=  ( 51 )
 
Aplicant els valors dels temps de viatge entre nodes (input del programa) 
resulta una demanda total de 11518 viatges/hora. 
 
Topologia de la xarxa 
 
L’execució del RGA per valors d’entrada baixos del flux d’autobusos en els arcs 
de la xarxa (i.e 10 busos/hora) proporciona resultats idèntics pel cas del RGA 
considerant v=cte o v=f(q). Això és degut a que precisament per fluxos baixos, 
els carrils no arriben a situació de congestió a mesura que anem creant noves 
rutes, la qual cosa no hi ha penalització en forma de constitució o creació de la 
xarxa (es generen les mateixes rutes). No obstant, a mesura que augmentem el 
flux d’entrada d’autobusos (p.e 30 busos/hora), les freqüències dels autobusos 
a través dels carrils adopten valors tal que el rati v/c comença a disminuir7 
(veure figura 14). En aquest sentit, les primeres iteracions pel cas de congestió 
comencen a notar els efectes de la coincidència de línies en els arcs, la qual 

                                                 
7 La capacitat c del carril és aproximadament de 62 autobusos/hora 
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cosa, i per tal de no penalitzar temps de viatge, porta a una menor creació de 
rutes. Amb tot, en el cas que tinguem valors d’entrada de flux de 30busos/hora 
les característiques topològiques de la xarxa són les següents: 
 
 

Criteri creació xarxa Característica v=f(q) v=cte Unitats 

Línies totals generades 18 24 Línies 
Longitud total de la xarxa 34,2 45,0 Quilòmetres 

Velocitat de disseny de la xarxa 17,91 17,91 Quilòmetres/hora 

Taula 25. Característiques topològiques de la quadrícula 4x4 

 
Es comprova que el número de línies creades (i per tant, la cobertura de la 
xarxa) en el cas de no tenir en compte la congestió és major que en el cas en 
que sí. La velocitat de disseny de la xarxa és la calculada a partir del TCQSM 
imposant que el flux de vehicles sigui 1 per exemple (velocitat a flux lliure o vfree 

flow). 
 
 
 
Indicadors 
 
De la mateixa manera que en el cas anterior, per a fluxos d’autobusos 
d’entrada baixos els resultats obtinguts per les dues metodologies de disseny 
són idèntics (temps de viatge, freqüències, etc.). Per tant, s’ha optat per un 
valor d’entrada de 30 busos/hora, amb els següents resultats: 
 
                  *per hora operativa 

Criteri creació xarxa Indicador v=f(q) v=cte Unitats 

Cost usuari 26.709,80 26.901,26 Euros* 
Cost operador 7.553, 37 8.472,75 Euros* 

Dimensió de la flota 148 166 Autobusos 
Demanda satisfeta directament (0 

transferències)  8208 8188 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 1 
transferència 3328 3184 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 2 
transferències 0 164 Viatgers/hora 

Demanda no satisfeta 0 0 Viatgers/hora 
Velocitat real de la xarxa 17,72 16,92 Quilòmetres/hora 

Taula 26. Indicadors de costos de la quadrícula 4x4 

 
Tal i com es pot apreciar en la taula els resultats pels dos casos són molt 
similars. Això és degut principalment a que la capacitat dels carrils és molt 
elevada (aprox 62 busos/hora) per la qual cosa els efectes de la congestió 
alhora de crear les xarxes són petits. Dit d’una altra forma, les freqüències de 
busos que es donen en els diversos arcs de la xarxa no són suficients per 
reduir de forma considerable el rati v/c (i per tant la velocitat) i això genera que 
no es penalitzin de forma accentuada els temps de viatge en el cas que es crea 
la xarxa seguint un criteri de v≠cte. Per tal de trobar diferències més grans 
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entre els dos casos, serien necessaris un flux d’entrada d’autobusos major o bé 
una reducció de la capacitat dels carrils. 
 
No obstant, podem treure conclusions significatives dels resultats obtinguts. 
S’observa que la velocitat real de la xarxa8 és lleugerament menor (de l’ordre 
del 4.7 %) en el cas on es crea la xarxa mitjançant v=cte. El major nombre de 
línies que es creen en la xarxa per aquest últim cas (v=cte) produeix que els 
arcs estiguin més “carregats”, això és, amb fluxos d’autobusos més elevats, 
amb la conseqüent reducció de la velocitat que això representa.  
 
En aquest sentit, l’algoritme que crea la xarxa seguint el criteri v=f(q) no genera 
tantes rutes per tal de no penalitzar temps de viatge. Això es tradueix en que 
els temps de viatge siguin per aquest cas inferiors al cas de v=cte, i de la 
mateixa forma els costos de l’usuari conseqüents (al voltant de l’1%), tal i com 
expressen els resultats obtinguts. D’altra banda, el cost de l’operador resulta 
ser menor també en el cas de v≠cte, ja que al tenir menys línies la dimensió de 
la flota necessària és menor (al voltant del 12%). 
 
Pel que fa a la demanda, s’observa que en els dos casos la proporció de 
demanda assignada mitjançant 2 transferències o no assignada és gairebé 
despreciable (és nul.la en el cas de v≠cte) ja que en els inputs del programa la 
demanda total exigida a satisfer D0,1min era molt alta (del 90%) 
 
 
Comparativa amb model Ceder i Israeli 
 
En l’estudi de Castelló (2007) es planteja una xarxa quadrícula de 25 nodes, 
distribuïts en 5 files de 5 nodes, i 40 arcs. La demanda emprada en aquest 
estudi és del tipus  
 

2

10
dist

Q =  ( 52 )

 
On dist és la distància entre nodes i Q és la demanda en passatgers/hora.  
 
A continuació es presenten els resultats per aquest tipus de xarxa juntament 
amb els de l’estudi aquí presentat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La velocitat real de la xarxa es calcula com una mitjana de la velocitat de cada arc, obtinguda a partir de 
la formulació del TCQSM en funció de les expedicions/hora que passen per cada arc de la xarxa.  
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Efecte congestió arcs Criteri creació xarxa Indicador SÍ NO v=f(q) v=cte Unitats 

Model base de 
l’algoritme Ceder i Israelí (1998) Baaj i Mahmassani 

(1991) - 

Tipus de xarxa Quadrícula 5x5 Quadrícula 4x4 - 
Funció de 
demanda 2

10
dist

Q =  )1.0(100 TeQ −=  Viatgers/hora 

Línies totals 
generades 10 10 18 24 Línies 

Longitud total de la 
xarxa 36,0 36,4 34,2 45,0 Quilòmetres 

Velocitat 
planificació de la 

xarxa 
12,79 12,79 17,91 17,91 Quilòmetres/hora 

Cost usuari** 37.276,97 37.204,81 26.709,80 26.901,26 Euros 
Cost operado**r 20.234,32 20.445,64 7.553, 37 8.472,75 Euros 
Dimensió de la 

flota 30 30 148 166 Autobusos 

Demanda satisfeta 
directament (0 
transferències) 

9244 10808 8208 8188 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta* 
amb 1 

transferència 
782 0 3328 3184 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta 
amb 2 

transferències 
0 0 0 164 Viatgers/hora 

Demanda no 
satisfeta 0 0 0 0 Viatgers/hora 

Velocitat real de la 
xarxa 12,79 12,79 17,72 16,92 Quilòmetres/hora 

*s’ha associat tota la demanda de transferències  

**en euros/hora 

 

Taula 27. Comparativa de resultats per xarxa quadrícula entre algoritmes de disseny de Baaj i 
Mahmassani i Ceder i Israeli  

 
Partint de la base que tant el tipus de xarxa (quadrícula 5x5), la funció de 
demanda i la metodologia pel càlcul dels costos (usuari i operador) són 
diferents, cal realitzar una comparativa entre les diferències entre els dos casos 
de cada model.  
 
Així, s’observa que la distinció més notable entre ambdós models és que la 
diferència entre el nombre de línies generades és nul.la en el cas del model de 
C&I i de 6 en el cas de B&M. En el primer cas, es dedueix per tant que l’efecte 
de congestió dels arcs no té repercussió en el disseny de la xarxa.  
 
De la mateixa forma, la diferència de les velocitats reals de la xarxa resulten ser 
iguals per C&I  i de l’ordre del 5% en el cas de B&M.  
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5.2.2 Radial 
 
En aquest cas s’estudia el graf format per un node central i dues corones de 6 
nodes que envolten aquest centre. Aquest suma un total de 17 nodes i 32 arcs. 
El model de demanda emprat és el mateix que en el cas anterior, resultant una 
demanda total de 13117 viatges/hora. 
 
Topologia de la xarxa 
 
A diferència del cas anterior, i degut a l’estructura de la xarxa (formada per un 
gran nombre d’arcs), les tipologies de xarxes obtingudes mitjançant els dos 
casos de creació de xarxa (v=cte i v≠cte) són diferents per a fluxos d’entrada 
d’autobusos baixos (al voltant de 5 – 10 busos/hora). Per tant la freqüència 
d’entrada per aquest cas deixa de ser determinant. No obstant, les diferències 
entre ambdós casos es van incrementant a mesura que augmentem aquest 
paràmetre, ja que el nombre de rutes creades en cada cas difereix més. De la 
mateixa forma que en el cas anterior, s’obtenen doncs les característiques 
topològiques per un flux d’entrada de 30 autobusos/hora: 
 
 

Criteri creació xarxa Característica v=f(q) v=cte Unitats 

Línies totals generades 20 27 Línies 
Longitud total de la xarxa 46,71 50,53 Quilòmetres 

Velocitat de disseny de la xarxa 15,04 15,04 Quilòmetres/hora 

Taula 28. Característiques topològiques de la xarxa radial  

 
De la mateixa forma que en l’anterior cas, l’algoritme RGA que considera v=cte 
genera un major nombre de línies que l’algoritme que considera v=f(q) 
 
Indicadors 
 
Seguint l’exposat en el cas anterior, s’empren fluxos d’entrada de 30 
autobusos/hora per la creació de les xarxes. Els resultats dels indicadors es 
presenten en la següent taula:  
 

Criteri creació xarxa Indicador v=f(q) v=cte Unitats 

Cost usuari 29.999,15 32.252,14 Euros 
Cost operador 9.745,30 8.625,68 Euros 

Dimensió de la flota 169 191 Autobusos 
Demanda satisfeta directament (0 

transferències)  9188 9696 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 1 
transferència 3934 3426 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 2 
transferències 0 0 Viatgers/hora 

Demanda no satisfeta 0 0 Viatgers/hora 
Velocitat real de la xarxa 14,93 13,83 Quilòmetres/hora 

Taula 29. Indicadors de costos de la xarxa radial 
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Atès els resultats, les diferències obtingudes entre ambdós casos són majors, 
per bé que el patró dels resultats és el mateix que en el cas anterior. Així, tenim 
que el cost de l’usuari pel cas que es crea la xarxa a v≠cte o v=f(q) és 
aproximadament un 7.5% menor, mentre que el cost de l’operador és d’un 13% 
menor, degut a la menor dimensió de flota necessària (no es creen tantes rutes 
com en el cas de v=cte).  
 
D’altra banda, i de la mateixa forma que en el cas anterior, la velocitat real de la 
xarxa en el cas que es creï la xarxa amb v=cte és menor (de l’ordre d’un 8%) 
  
Comparativa amb model Ceder i Israeli 
 
En el cas del model C&I, s’adopta també una xarxa radial amb 2 corones amb 
un total de 17 nodes. La funció de demanda és la mateixa que en el cas 
anterior.  
 
Amb tot, a continuació es presenta la taula comparativa dels dos models: 
 

 
Efecte congestió arcs Criteri creació xarxa Indicador SÍ NO v=f(q) v=cte Unitats 

Model base de 
l’algoritme Ceder i Israelí (1998) Baaj i Mahmassani 

(1991) - 

Tipus de xarxa Radial 2 corones Radial 2 corones - 
Funció de 
demanda 2

10
dist

Q =  )1.0(100 TeQ −=  Viatgers/hora 

Línies totals 
generades 31 40 20 27 Línies 

Longitud total de la 
xarxa 101,2 122,8 46,71 50,53 Quilòmetres 

Velocitat 
planificació de la 

xarxa 
12,69 12,69 15,04 15,04 Quilòmetres/hora 

Cost usuari** 9.739,77 9.707,07 29.999,15 32.252,14 Euros 
Cost operador** 53.478,16 64.903,50 9.745,30 8.625,68 Euros 
Dimensió de la 

flota 80 97 169 191 Autobusos 

Demanda satisfeta 
directament (0 
transferències) 

3055 3055 9188 9696 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta* 
amb 1 

transferència 
0 0 3934 3426 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta 
amb 2 

transferències 
0 0 0 0 Viatgers/hora 

Demanda no 
satisfeta 0 0 0 0 Viatgers/hora 

Velocitat real de la 
xarxa 12,69 11,80 14,93 13,83 Quilòmetres/hora 

*s’ha associat tota la demanda de transferències  

** en euros/hora 

Taula 30. Comparativa de resultats per xarxa radial entre algoritmes de disseny de Baaj i Mahmassani i 
Ceder i Israeli  
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En aquest cas, malgrat la demanda a satisfer és 3 vegades més gran en el cas 
del model de B&M, els resultats entre els dos models tenen una semblança 
notòria. Per exemple, la diferència entre el nombre de línies generades per les 
dues metodologies en cada model és de 9 en el cas de C&I i de 7 en el cas de 
B&M. Per tant, en aquest cas l’efecte de la congestió és notori en ambdós 
casos la qual cosa es tradueix en un major nombre de línies creades per tal de 
no penalitzar els temps de viatge. 
 
Pel que fa a les velocitats reals de la xarxa la diferència és d’un 7% en el cas 
de C&I i d’un 8% en el cas de B&M.  
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5.2.3 Xarxa satèl·lit 
 
Es tracta d’un graf format per 5 conjunts de nodes diferents, en que un 
d’aquests conjunts està situat al centre del graf, i els altres quatre estan situats 
a certa distància del conjunt central, units amb aquest per un arc. Amb tot, el 
graf està format per 25 nodes i 44 arcs. El model de demanda és el mateix que 
en els casos anteriors, resultant una demanda total de 22437 viatges/hora, 
major que en els 2 casos anteriors.  
 
Topologia de la xarxa 
 
Pel cas de la xarxa satèl.lit s’ha procedit de forma anàloga a la resta de casos. 
En aquest sentit, s’ha executat el programa per a freqüències d’entrada 
d’autobusos baixes per obtenir una primera impressió dels resultats i s’ha 
prosseguit amb freqüències més altes per tal de fer més paleses les 
conclusions de l’anàlisi. No obstant, els resultats obtinguts des d’un principi han 
estat diametralment oposats als dos casos anteriors tal i com es mostra en la 
següent taula: 
 
 

Criteri creació xarxa Característica v=f(q) v=cte Unitats 

Línies totals generades 39 37 Línies 
Longitud total de la xarxa 84,82 80,48 Quilòmetres 

Velocitat de disseny de la xarxa 17,91 17,91 Quilòmetres/hora 

Taula 31. Carácterístiques topològiques de la xarxa satèl.lit 

 
En aquest cas, a diferència dels 2 anteriors, el nombre generat de rutes (si bé 
no és excessiu) és més gran en l’algoritme que té en compte la congestió de la 
xarxa. Degut a això, s’ha optat per reduir la demanda, augmentar la freqüència 
d’entrada (30 busos/hora) i fins i tot reduir la capacitat dels carrils per tal 
d’arribar a resultats similars a la resta de casos. No obstant, els valors obtinguts 
han seguit el mateix patró.  
 
La raó d’aquest fet es deu principalment a l’estructura de la xarxa, que 
possibilita un cobriment de la demanda exigida mitjançant un conjunt de rutes 
fixat. En aquest sentit, l’algoritme que genera la xarxa mitjançant un criteri de 
v=cte crea les rutes necessàries per tal de garantir la cobertura de la xarxa 
mitjançant rutes que tenen freqüències altes. D’altra banda, l’algoritme que té 
en compte el flux d’autobusos alhora de constituir la xarxa [v=f(q)] diversifica 
els camins alhora d’unir parells de punts (i,j) per tal de reduir els 
autobusos/hora en cada arc, la qual cosa genera un gran nombre de línies, en 
aquest exemple superior al primer cas.  
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Indicadors 
 
Seguint l’exposat en el cas anterior, s’empren fluxos d’entrada de 30 
autobusos/hora per la creació de les xarxes. Els resultats dels indicadors es 
presenten en la següent taula:  
 
 

Criteri creació xarxa Indicador v=f(q) v=cte Unitats 

Cost usuari 51.675,60 52.848,73 Euros 
Cost operador 17.145,19 17.198,89 Euros 

Dimensió de la flota 337 336 Autobusos 
Demanda satisfeta directament (0 

transferències)  16066 16062 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 1 
transferència 6410 6414 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta amb 2 
transferències 0 0 Viatgers/hora 

Demanda no satisfeta 0 0 Viatgers/hora 
Velocitat real de la xarxa 17,53 16,80 Quilòmetres/hora 

Taula 32. Indicadors de costos de la xarxa satèl.lit 

 
A la vista dels resultats es comprova que malgrat es generen més rutes, en el 
cas que es crea la xarxa amb v=f(q) es compleix l’objectiu d’obtenir uns temps 
de viatge menors entre nodes de la xarxa. Això es tradueix en un cost d’usuari 
menor (al voltant d’un 2,5%). No obstant, i a diferència dels anteriors casos, el 
cost de l’operador és en aquest cas major pel cas v=f(q) ja que la dimensió de 
flota requerida és major, al generar un major nombre de rutes.  
 
D’altra banda la velocitat real de la xarxa, malgrat tenir un menor nombre de 
rutes, segueix sent inferior (aproximadament un 4,5 %) en el cas que es crea la 
xarxa seguint el criteri de v=cte, ja que de forma general en aquest cas les 
freqüències resultants de les diferents rutes són notablement superiors.  
 
Comparativa amb el model de Ceder i Israeli 
 
En aquest cas, la xarxa adoptada pel model de C&I és idèntica, això és, una 
xarxa satèl.lit de 25 nodes. La funció de demanda adoptada és anàloga als 
casos anteriors. 
 
Els resultats comparatius d’ambdós models es presenten en la següent taula: 
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Efecte congestió arcs Criteri creació xarxa Indicador SÍ NO v=f(q) v=cte Unitats 

Model base de 
l’algoritme Ceder i Israelí (1998) Baaj i Mahmassani 

(1991) - 

Tipus de xarxa Satèl.lit de 25 nodes Satèl.lit de 25 nodes - 
Funció de 
demanda 2

10
dist

Q =  )1.0(100 TeQ −=  Viatgers/hora 

Línies totals 
generades 22 59 39 37 Línies 

Longitud total de la 
xarxa 82,7 219,3 84,82 80,48 Quilòmetres 

Velocitat 
planificació de la 

xarxa 
12,19 12,19 17,91 17,91 Quilòmetres/hora 

Cost usuari** 19.188,35 17.870,53 51.675,60 52.848,73 Euros 
Cost operador** 43.851,57 116.213,20 17.145,19 17.198,89 Euros 
Dimensió de la 

flota 68 180 337 336 Autobusos 

Demanda satisfeta 
directament (0 
transferències) 

5.345 5.505 16066 16062 Viatgers/hora 

Demanda 
satisfeta* amb 1 

transferència 
160 0 6410 6414 Viatgers/hora 

Demanda satisfeta 
amb 2 

transferències 
0 0 0 0 Viatgers/hora 

Demanda no 
satisfeta 0 0 0 0 Viatgers/hora 

Velocitat real de la 
xarxa 12,19 9,27 17,53 16,80 Quilòmetres/hora 

*s’ha associat tota la demanda de transferències  

**en euros/hora 

 

Taula 33. Comparativa de resultats per xarxa radial entre algoritmes de disseny de Baaj i Mahmassani i 
Ceder i Israeli  

 
En primer lloc s’observa que, de la mateixa forma que en l’anterior cas, la 
demanda és notablement major pel model de B&M (unes 3 vegades la del 
model C&I ). Tenint en compte això, els resultats no segueixen el mateix criteri. 
Principalment aquest fet és degut al comportament de l’algoritme de B&M, que 
tal i com s’ha comentat anteriorment, que en el cas de creació de la xarxa tenint 
en compte el flux d’autobusos diversifica els camins per no crear congestió en 
determinats corredors, la qual cosa fa que el nombre de línies generades sigui 
fins i tot major que el cas en que no té en compte aquest efecte, diametralment 
oposat a la resta de casos i al model de C&I tal i com s’observa en la taula. 
 
No obstant, els resultats que fan referència a les velocitats segueixen un patró 
similar, per bé que les diferències entre ambdues metodologies en el cas de 
C&I són molt més paleses (al voltant d’un 30%) , front al 2,5 % del cas de B&M 
 
 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 83

5.2.4 Anàlisi dels resultats 
 
L’objectiu principal de l’estudi s’ha centrat en la millora de l’algoritme de disseny 
de xarxes proposat per B&M, el qual alhora de crear la xarxa considerava que 
la velocitat dels autobusos era constant a través dels seus arcs (RGA a v=cte) i 
no tenia en compte l’efecte de la coincidència entre autobusos. En aquest 
sentit, en aquest document s’han presentat dues metodologies o alternatives de 
disseny que d’alguna forma tinguessin en compte aquest efecte.  
 
La diferència entre ambdues metodologies recau en la creació de la xarxa. De 
forma general, la primera consisteix en generar la xarxa considerant que la 
velocitat de cada arc va variant en funció del flux existent d’autobusos [v=f(q)] i 
la segona es basa en recalcular la velocitat de la xarxa en funció del flux 
existent un cop aquesta ha estat constituïda mitjançant el criteri v=cte (RGA 
anàlog a B&M).  
 
L’anàlisi final dels resultats obtinguts pels tres exemples d’estudi es pot 
estructurar de forma general en tres aspectes: el nombre de rutes creades, les 
velocitats reals i els costos (usuari i operador) obtinguts: 
 
- En primer lloc, el nombre de rutes creades, exceptuant el cas de la xarxa 
satèl·lit, ha estat consistent amb el plantejament comentat de cadascun dels 
algoritmes analitzats. D’aquesta forma, per les xarxes quadrícula i radial, el 
nombre de rutes creat ha estat major pel cas en que la xarxa es crea mitjançant 
un criteri de v=cte, ja que aquest no té en compte el flux dels autobusos alhora 
d’afegir una nova ruta, i es regeix per un criteri estricte de compliment de la 
demanda. D’altra banda, l’algoritme que genera rutes tenint en compte que la 
velocitat en els arcs és funció del flux dels autobusos no en genera tantes per 
tal de no penalitzar el temps de viatge dels usuaris.  
 
Menció apart mereix el cas de la xarxa satèl·lit, que tal i com s’ha comentat, 
l’algoritme que segueix el criteri v=f(q) genera un major nombre de rutes per tal 
de diversificar els camins i reduir d’aquesta forma el nombre d’autobusos/hora 
en cada arc.  
 
- Pel que fa a la velocitat real de la xarxa els resultats han estat consistent 
d’acord el plantejament de cadascun dels criteris d’anàlisi. En aquest sentit, 
pels tres casos d’estudi la velocitat real de la xarxa ha estat menor en el cas 
que es crea la xarxa seguint un criteri v=cte (anàlog a B&M), ja que el major 
nombre de rutes resultant generats provoca que els arcs estiguin més 
“carregats” amb la conseqüent disminució de velocitat que això produeix.  
 
 
En el cas de la xarxa satèl.lit, tot i crear un major nombre de rutes pel cas 
v=cte, la velocitat real de la xarxa també és menor, ja que les freqüències 
resultants dels arcs són superiors al cas v=f(q).   
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Velocitat real (km/h) segons el 
criteri de creació de xarxa Xarxa Funció de 

demanda v=f(q) v=cte 

Diferència (en 
percentatge) 

Quadrícula 100e(-0,1T) 17.72 16.82 4.7 % 
Radial 100e(-0,1T) 14.93 13.83 7.9 % 
Satèl·lit 100e(-0,1T) 17.53 16.80 4.5 % 

Taula 34. Resum de velocitats dels casos estudiats 

 
A la vista dels resultats, les diferències de velocitat entre les dues metodologies 
d’anàlisi pels 3 exemples d’estudi oscil·len al voltant d’un 5-6% de mitjana, que 
des del punt de vista de l’operador, són molt significatives.  
 
- Finalment, els costos d’usuari obtinguts per les 2 metodologies d’anàlisi en 
cada cas són consistents amb les bases de cadascuna d’elles. Així, en tots els 
exemples els costos d’usuari obtinguts seguint un criteri de creació de xarxa 
mitjançant v=f(q) són menors, ja que és justament aquesta metodologia la que 
tracta de no penalitzar els temps de viatge dels usuaris. No obstant, les 
diferències no són excessives (oscil.len entre 1% i 7,5%). Els costos de 
l’operador són funció del nombre de línies creades en cada cas. Per tant, 
exceptuant el cas de la xarxa satèl.lit ja comentat, aquests són majors quan es 
tracta de la metodologia que considera v=cte en el moment de creació de la 
xarxa.  
 
 
Per tant, i a la vista dels resultats, s’observa que tot i que la metodologia que 
considera un procés de creació de xarxes considerant v=f(q) és més consistent 
amb la realitat, les diferències amb la segona metodologia (que considera 
procés de creació de xarxes v=cte) no són molt significatives. No obstant, cal 
tenir en compte la magnitud i les dimensions de les xarxes considerades, força 
allunyades de casos reals, la qual cosa fa pensar que a mesura que la 
dimensió del problema creix, aquestes diferències poden ser més paleses.  
 
Amb tot, cal considerar per cada problema les avantatges i inconvenients 
d’emprar una o altra metodologia, tenint sempre present els criteris sobre els 
quals es basen cadascuna d’elles i valorant-ne coherentment el seu ús eficient.  
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6 CONCLUSIONS 
 
El present treball conté dues grans aportacions, que, de forma general, satisfan 
els objectius sobre els quals es desenvolupa aquest estudi. La finalitat 
d’ambdues és millorar una eina de disseny de xarxes preestablerta, per tal de 
considerar dues característiques o elements fonamentals en el problema de 
disseny de xarxes. 
 
En aquest sentit, s’ha presentat en primer lloc una modificació de l’algoritme de 
disseny de xarxes d’autobusos proposat per Baaj i Mahmassani (1991) 
introduint l’efecte de la cobertura de la xarxa, de forma que aquesta sigui 
propera a tots els ciutadans tant en origen com en destí. A falta 
d’implementació posterior sobre un suport informàtic, sembla lícit esmentar que 
els criteris seguits són els correctes per tal d’aconseguir resultats satisfactoris.  
 
D’altra banda, s’ha dut un anàlisi detallat de l’efecte de la congestió en el 
disseny de les xarxes. En aquest sentit, s’han presentat dues metodologies de 
disseny de xarxes de d’autobusos, una basada en un criteri de creació de 
xarxes que considera que la velocitat dels autobusos és constant (criteri anàlog 
al model de Baaj i Mahmassani) i l’altra en el qual es té en compte la variació 
de la velocitat en funció del flux dels autobusos alhora de crear la xarxa.   
 
Els resultats per les distintes xarxes teòriques d’estudi denoten que la 
metodologia més consistent és aquesta última. D’aquesta forma, el número de 
línies creades, els costos (d’usuari i operador) i la velocitat comercial final dels 
autobusos es veuen beneficiats en el sentit que s’obtenen resultats que 
permeten optimitzar i potenciar els recursos dels quals es disposa. En aquest 
sentit, tant el número de línies creades com els costos (d’usuari i operador) són 
en aquest cas menors i la velocitat comercial dels autobusos resultant és major.  
 
Concretament, i tenint en compte l’esmentat anteriorment, pel cas de la xarxa 
quadricular la reducció de costos de l’operador que tot plegat genera és del 
12%. No obstant, la reducció en el cas del cost de l’usuari és sensiblement 
menor (al voltant de l’1%). Pel que fa la velocitat comercial dels autobusos, els 
efectes són més palesos i per la metodologia que té en compte el flux dels 
autobusos comporta una velocitat comercial resultant d’un 5% major.  
 
Pel cas de la xarxa radial, on les diferències són més significatives, la reducció 
del cost de l’usuari és d’un 8% mentre que pel cost de l’operador és d’un 13%. 
La velocitat comercial resultant és significativament major (al voltant d’un 8%). 
 
Finalment, en el cas de la xarxa satèl.lit els resultats segueixen un patró 
sensiblement diferent, degut a que es diversifiquen els camins per unir els 
diferents punts de la xarxa per tal de reduir el flux d’autobusos en els arcs. 
D’aquesta forma, el cost de l’operador per les dues metodologies és similar, 
degut a que es creen un nombre de línies també similar. No obstant, la 
reducció de costos de l’usuari és d’un 2,5 % i la velocitat comercial resultant 
dels autobusos és d’un 5% major en aquest cas.  
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Dit això, es demostra que la metodologia més consistent és la que té en 
compte la variació del flux dels autobusos en els arcs alhora de crear la xarxa. 
Malgrat en certs casos (i.e a nivell morfològic) els resultats no semblin 
exageradament diferents, els efectes a nivells de costos són, a la vista dels 
resultats, significatius. De la mateixa forma, les variacions de les velocitats 
entre ambdues metodologies poden arribar a ser d’un 8%, i això, des del punt 
de vista de l’operador, és molt destacable. 
 
En qualsevol cas, cal remarcar que s’ha treballat en tot moment sobre xarxes 
teòriques de dimensions reduïdes, la qual cosa fa pensar que en casos reals 
les diferències entre ambdues poden fer-se fins i tot més paleses.   
 
Finalment, cal tenir present en tot moment que els paràmetres de disseny són 
variables i cal que siguin adaptats al cas que s’estudia. Per tant, cal analitzar 
cada cas i prendre les decisions adequades. Malgrat tot, l’estudi que aquí s’ha 
presentat conté pautes de disseny que engloben diverses situacions i que, de 
forma general, conformen una bona eina d’ús.  
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7 INVESTIGACIÓ FUTURA 
 
Tal i com s’ha comentat, en el primer estudi, això és, l’anàlisi de l’efecte de 
cobertura en el disseny de xarxes, requereix d’una implementació sobre 
l’algoritme preestablert (en aquest cas, el de Baaj i Mahmassani). Un cop fet, 
l’algoritme es pot perfeccionar de moltes maneres, però totes elles han de 
coincidir en el sentit de proporcionar una millor informació sobre el tema que 
s’està tractant: l’accessibilitat. 
 
En aquest sentit, es poden introduir diversos indicadors d’accessibilitat 
(prèviament comentats) que reflecteixin els diferents resultats obtinguts per 
cada un dels casos des del punt de vista de la topologia de la xarxa. De la 
mateixa forma, es pot introduir en l’algoritme una eina de comparació que 
proporcioni el grau d’eficàcia de l’algoritme modificat respecte l’original en 
termes dels costos de l’usuari i operador. D’alguna forma vindria a representar 
l’indicador λ comentat prèviament.  
 
Pel que fa a l’algoritme utilitzat per analitzar l’efecte de la congestió en els arcs, 
seria bo que el programa proporcionés el valor de la velocitat comercial 
resultant dels autobusos, la qual cosa en milloraria el rendiment. A més, fóra 
interessant introduir una visualtizació en pantalla de la xarxa sobre la qual es 
treballa i el conjunt de línies resultants en el conjunt de la xarxa, que faria que 
l’anàlisi dels resultats fos més senzill i eficient.   
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ANNEX 1 - CÀLCUL DE LA VELOCITAT I CAPACITAT D’UNA 
LÍNIA 
 
El Transit Capacity and Quality of Service Manual-2003 proposa un 
procediment metodològic per al càlcul de la velocitat d’una línia d’autobús que 
discorre per un carril d’autobús en un carrer considerat com a artèria principal. 
 
Es considera que la velocitat en un carril depèn de l’espaiament entre parades 
de la línia, demores derivades de les senyals semafòriques i girs de vehicles a 
la dreta que afectin al carril, operacions de salt de parades i interferències 
causades per altres autobusos. 
 
Aquests factors estan recollits en la següent expressió que estima la velocitat 
de circulació en un carril d’autobús d’una línia. 
 

bs
lr

t ff
tt

S ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
60  (A-1) 

 
on St= velocitat en el carril (km/h) 
 tr= temps de recorregut base (min/km) (Taula A-1.1) 
 tl= pèrdua de temps de recorregut degut a la regulació semafòrica i afectació 

per girs a la dreta dels vehicles (min/km) (Taula A-1.2) 
 fs= factor d’ajust per patró de parades (determinats en equació A-2) 
 fb= factor d’ajust per la interferència amb altres autobusos (determinats en la 

taula A-1.3.) 
 
La variable tr representa el temps de recorregut en el que un autobús es 
desplaça per un carril aturant-se en cada parada sense la presència de cap 
element de regulació del trànsit (semàfors, interseccions no semaforitzades) o 
afectació a la lliure circulació del vehicle. Per tant, el vehicle únicament modifica 
la seva velocitat per la presència i aturada en una parada. El temps de 
recorregut base es pot calcular segons la taula A-1.1. 
 

Taula A-1.1. Estimació del temps de recorregut base en un carril d’autobús, tr (min/km) 
 Parades per km 

Temps d’encotxament en 
parada-Dwell time (sg) 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 1,39 1,82 2,29 2.83 3,46 4,18 5,04 5,91 
20 1,55 2,15 2,79 3,49 4,29 5,19 6,20 7,24 
30 1,72 2,49 3,29 4,16 5,12 6,18 7,37 8,58 
40 1,89 2,82 3,78 4,82 5,96 7,18 8,54 9,91 
50 2,06 3,15 4,28 5,49 6,80 8,18 9,70 11,24
60 2,22 3,48 4,77 6,15 7,63 9,18 10,87 12,58

NOTA: Dades basades en mesures de camp. La interpolació entre valors de temps de recorregut es fa en base a una 
línia recta. 

 
Per la seva banda, la pèrdua de temps deguda a la presència de senyals 
reguladores de trànsit i mesures que impedeixin l’entrada de vehicles no 
autoritzats al carril  s’avalua a partir de la taula A-1.2. 
 

Taula A-1.2. Pèrdua de temps de recorregut, tl (min/km) 
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Condició 

Carril 
bus 

Carril bus, 
sense gir 

a dreta 

Carril bus 
amb retards 

per gir a 
dreta 

Carrils bus 
bloquejat 
pel trànsit 

Flux de 
trànsit 
mixt 

DISTRICTE CENTRAL DE NEGOCIS 
Típic  0,7 1,2 1,5-1,8 1,8 
Senyals per autobusos  0,4 0,8   
Senyals més freqüents 
que les parades d’autobús 

 0,9-1,2 1,5-1,8 1,8-2,1 2,1-2,4 

  FORA DEL DISTRICTE DE NEGOCIS 
Típic 0,4    0,6 
Rang de variació 0,3-0,6    0,4-0,9 
NOTA: Dades basades en mesures de camp. Els retards del trànsit de la mostra reflecteixen 

condicions de pic. 
 
Per altra banda, es poden establir corredors de transport i carrils bus on les 
línies que hi circulen s’aturin en les mateixes parades o que en canvi cada línia 
tingui un patró de parades propi no compartit amb les altres línies. Aquest 
segon cas pot permetre un increment de la velocitat de recorregut degut a que 
no es solen produir cues en la parada i la determinació d’un espaiament entre 
parades de línies diferent en cada cas. Tot i  així, l’establiment de parades que 
serveixen únicament una sola línia sol produir un increment del nombre de 
canvis de carril dels autobusos per a superar els vehicles aturats en les 
parades en les que no s’han d’aturar-se. En aquest sentit, si el flux de circulació 
del carril adjacent al carril bus és significatiu, l’establiment de parades 
exclusives per una línia no produirà increments significatius de velocitat, ja que 
els autobusos faran cua en totes les aturades tot i tenir un temps dwell time de 
0 s. 
 
L’equació A-2 determina el factor d’ajust de velocitats per l’operació de salt 
d’aturades fs com a funció del trànsit en el carril adjacent i els busos en la 
parada. Si aquesta tipologia d’operació no s’utilitza, el factor d’ajust fs és igual a 
1. 
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on fs= factor d’ajust per l’operació de salt de parades 
 d1= distància entre parades del primer patró de parades (m) 
 d2= distància entre parades del segon patró de parades (d2≥d1) (m) 
 v= flux en el carril adjacent (veh/h) 
 c= capacitat de vehicles del carril adjacent (veh/h) 
 vp= flux d’autobusos en el carril del patró crític de parades (bus/h) 
 Bp= capacitat d’autobusos del patró de parades crític (bus/h) 

 
La velocitat dels autobusos al llarg d’un carrer pateix reduccions importants 
quan el carril per al qual circulen comença a estar saturat d’autobusos. En 
aquests casos, existeix una probabilitat alta que es formin cues en les parades i 
per tant, que el temps emprat en una parada sigui bastant superior a 
l’estrictament necessari. En particular, el factor d’ajust per la interferència entre 
autobusos es calcula a partir de la taula A-1.3, en la que s’ha suposat un 
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coeficient g/c=0,5 en les interseccions semaforitzades, una separació entre 
interseccions de 125 metres i un temps de dwell time comprès entre 20 i 50 
segons. 
 

Taula A-1.3 Factors de reducció de la velocitat per la interferència entre autobusos 
Rati v/c del carril bus Factor d’interferència Bus-Bus 

<0,5 1,00 
0,5 0,97 
0,6 0,94 
0,7 0,89 
0,8 0,81 
0,9 0,69 
1,0 0,52 
1,1 0,35 

NOTA: La capacitat s’ha de basar en un marge d’error del 25% (p.e. 
capacitat màxima). 

 
Tanmateix, la capacitat del carril per on circula el bus no és un input del 
problema i per tant, és necessari la metodologia per al seu càlcul que es detalla 
a continuació. 
 

A-1.1 - CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE LA INFRAESTRUCUTRA PER ON 
DISCORREN ELS AUTOBUSOS  
 
La capacitat d’una línia d’autobusos està condicionada per la capacitat dels 
seus tres subsistemes constitutius: 
 

• Els punts d’estacionament en parada (zona de càrrega de passatge) 
és l’espai on l’autobús pot aturar-se i carregar/descarregar el passatge. 

• Les parades d’autobús estan formades per un o més punts 
d’estacionament en parada depenent del nombre d’autobusos que 
accedeixen a la parada de forma simultània1.  

• Els carrils de circulació de l’autobús són les infraestructures viàries per 
on l’autobús discorre i que contenen les diferents parades de servei al 
llarg de la seva longitud. 

 

A- CAPACITAT DELS PUNTS D’ESTACIONAMENT EN PARADA 
 
La capacitat dels punts d’estacionament en parada ve condicionada per les 
següents variables i factors: 
 

• Temps d’encotxament en parada (dwell time), és el temps mig 
necessari per a la pujada i baixada de passatgers  incloent el temps 
necessari per obrir i tancar les portes. 

                                                 
1 En el cas de Barcelona, la totalitat de les parades estan composades únicament per una zona 

d’estacionament en parada.  
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En absència de mesures de camp per avaluar el temps d’encotxament, 
es pot estimar un valor representatiu d’aquesta variable de 60 segons 
en parades situades al centre econòmic d’una ciutat, en  parada 
d’intercanvi entre línies d’autobús i en parades de connexió amb altres 
modes de transport; 30 segons en parades d’importància mitjana i 15 
segons per parades amb poca demanda situades en zones allunyades 
del centre. 
En el cas de tenir disponible la demanda d’una línia (nombre de 
pujades i baixades en parada) es pot plantejar un mètode de càlcul per 
a la seva estimació depenent del volum de passatgers, del tipus de 
targeta per efectuar el pagament i característiques del vehicle en 
relació a les portes disponibles per l’encotxament i desencotxament. 
En primer lloc cal calcular el volum de passatgers per hora en les 
parades d’estudi i afectar-los, si és el cas, per un factor d’hora punta. 
En segon lloc, cal determinar el temps necessari per a què un 
passatger accedeixi (pujada) o abandoni (baixada) l’autobús que serà 
determinat a partir dels valors de la taula A-1.4. en el cas típic en que 
només hi ha una direcció de passatgers que utilitzen una porta al 
mateix temps i tots els que pugen ho fan per la mateixa porta. 
 

Taula A-1.4. Temps unitari de pujada o baixada d’usuari a/de l’autobús 
 Temps de servei als passatgers (s/p) 
Situació Rang observat Valor per defecte 

PUJADA 
Pre-pagament * 2,25-2,75 2,5 
Bitllet senzill o val 3,4-3,6 3,5 
Canvi exacte 3,6-4,3 4,0 
Targes per lector de codis 4,2 4,2 
Tarja intel·ligent 3,0-3,7 3,5 

BAIXADA 
Porta del davant 2,6-3,7 3,3 
Porta del darrere 1,4-2,7 2,1 
* inclou sense cost, passi de bus, transferència gratuïta i pagament a la sortida 
Afegir 0,5 s/p al temps de pujada si hi ha passatgers de peu a l’autobús.  
Treure 0,5 s/p deld temps de pujada i baixada en autobusos de terra baix. 

 
Finalment, el càlcul del temps mig d’encotxament en parada (dwell 
time), td, pels autobusos que tenen portes assignades únicament a la 
baixada o pujada de passatgers es pot realitzar a partir de la següent 
expressió: 

( ) ocbbaad ttPtPt += ;max  (A-3) 
 
on Pa nombre de passatgers que baixen en la parada 
 ta temps de baixada per passatger 
 Pb nombre de passatgers que pugen en la parada 
 tb temps de pujada per passatger 
 toc temps necessari per obrir i tancar portes (habitualment es sol 
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suposar 2-5 segons) 
 

• Temps d’evacuació de la parada (clearance time), és el temps 
mínim per a què un autobús acceleri i alliberi el punt d’estacionament 
en parada i que l’autobús precedent l’ocupi. 

 
En el cas del punt d’estacionament de parada estigui en el carril de 
circulació (situació de Barcelona) el temps necessari per accelerar i 
superar la seva pròpia distància s’estima en  9-10 segons i és la única 
component que determina el temps d’evacuació en parada. 
 
Tanmateix, en el cas que els punts d’estacionament de parada 
estiguessin ubicats fora del carril de circulació d’autobusos, s’hauria de 
sumar una demora causada per la reincorporació de l’autobús al carril 
de circulació i dependria de la intensitat circulatòria del carril adjacent. 
  

• Variabilitat del temps d’encotxament en parada, és la consistència 
entre els temps d’encotxament dels diferents autobusos que utilitzen 
un mateix punt d’estacionament. No tots els autobusos s’aturen el 
mateix temps en una parada ja que depèn de les fluctuacions de la 
demanda de passatgers entre autobusos d’una mateixa línia (variació 
temporal) i entre les diferents línies (variació espaial). 
 
La variació de temps d’encotxament en parada (variació del dwell time) 
es pot avaluar mitjançant el seu coeficient de variació (quocient entre 
la desviació estàndard i el valor mig). Tal i com queda reflectit en el 
document TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual), el 
rang de valors del coeficient de variació mesurats en diferents ciutats 
de EE.UU. fluctua entre 0,4 i 0,8. Un valor del coeficient de variació 
igual a 1 representa que aproximadament el 33% dels autobusos tenen 
un temps d’encotxament en parada dues vegades superior al valor 
mig. 

 
• Taxa de coincidència en parada és la probabilitat que un autobús 

arribi a un punt d’estacionament que estigui ocupat per un altre bus. 
 
La capacitat d’un punt d’estacionament en parada es maximitza quan 
un autobús estigui disponible per ocupar el punt d’estacionament en 
parada tan bon punt l’autobús precedent l’abandoni. Tanmateix, aquest 
fet no és desitjable ja que implicaria que 1) les velocitats comercials 
dels autobusos es reduirien significativament (temps d’espera per 
alliberament del punt d’encotxament en parada), 2) l’horari d’autobusos 
tindria fluctuacions a causa de les demores  en les parades i 3) els 
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autobusos estarien bloquejant el trànsit del carril en seccions situades 
aigües amunt de la parada.  
 
És per aquest fet que s’utilitza l’índex d’insuficiència en combinació 
amb la variació del temps d’encotxament en parada (dwell time) i el 
seu temps mig per a determinar un temps de marge d’operació en 
parada que es sumi al temps d’encotxament en parada (dwell time) a fi 
que les coincidències en les parades no es produeixin més 
freqüentment que la taxa de coincidència. En aquest sentit el temps de 
marge d’operació en parada és el temps d’encotxament en parada 
màxim d’un autobús que pot excedir del valor mig sense crear una 
probabilitat de coincidència en parada quan el nombre d’autobusos 
programats s’aproximi a la capacitat de la parada.  
 
El fet d’exigir una taxa de coincidència menor produirà un temps de 
marge d’operació en parada major que resultarà en una disminució de 
la capacitat del punt d’estacionament en parada.  
 
Si es suposa que els temps d’encotxament en parada segueixen una 
distribució normal estàndard, l’àrea sota la corba entre (Z, +∞ ) en el 
diagrama detallat en la figura A-1.1 és igual a la probabilitat  que un 
autobús tingui un  temps d’encotxament en parada superior al valor 
mig.  

 

Fig. A-1.1. Distribució de probabilitat del temps d’encotxament en parada 
 
El valor del temps d’encotxament a parada corresponent a Z queda 
determinat per la següent expressió: 

s
t

s
tt

Z omdi =
−

=       ZtcsZt dvom ==  (A-4) 

 
 

on Z variable normal estàndard corresponent a la taxa de coincidència 
 s desviació estàndard de temps d’encotxament en parada 
 tom temps marge d’operació en parada 
 td temps mig d’encotxament en parada  
 ti temps d’encotxament en parada que no pot ser superat més 

freqüentment que la taxa de coincidència en parada 
 cv coeficient de variació del temps d’encotxament 
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Els valors de la variable Z corresponents a diferents valors objectius de 
la taxa de coincidència en parada queden determinats en la següent 
taula: 
 
Taula A-1.5. Valors de la variable normal Z associada a diversos valors de la taxa de 
coincidència 

Taxa de 
coincidència 

Z 

1,0% 2,330 
2,5% 1,960 
5,0% 1,645 
7,5% 1,440 

10,0% 1,280 
15,0% 1,040 
20,0% 0,840 
25,0% 0,675 
30,0% 0,525 
50,0% 0,000 

 
 
En el centre de les ciutats, el TCQSM recomana adoptar taxes de 
coincidència entre el 7% i el 15% per estimar la capacitat d’una 
parada, a fi d’assegurar un balanç entre unes velocitats de circulació i 
capacitats de la parada suficients. Les simulacions efectuades han 
determinat un valor màxim recomanable de la taxa de coincidència del 
15%, ja que a partir d’aquest escenari les velocitats dels autobusos 
són un 20% inferiors a les associades amb parades explotades molt 
per sota de la seva capacitat.  

 
Fig A-1.2. Evolució de la capacitat i del temps operatiu en funció de la taxa de 
coincidència  
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• Temps de regulació semafòrica 
 
Les interseccions semafòriques que tenen en el seu entorn una parada 
d’autobús limiten el nombre màxim d’autobusos que poden accedir o 
abandonar la parada i per tant, afecten directament la capacitat del 
punt d’estacionament en parada.  
 
L’efecte de les interseccions semafòriques en la seva capacitat 
s’avalua a partir de la taxa de temps en verd (quocient entre el temps 
en verd, g, i la duració de tot el cicle semafòric, C). La taxa de temps 
en verd es considera dues vegades en l’expressió que avalua la 
capacitat que es detalla a continuació.  En primer lloc, el numerador és 
ajustat per reflectir el percentatge de temps de l’hora d’anàlisi en el que 
els autobusos poden accedir o abandonar el punt d’estacionament en 
la parada. Per altra banda, el temps d’encotxament en parada (td) que 
apareix al denominador també es veu modificat per la taxa de temps 
en verd. Aquest fet és degut a què la fracció de temps d’encotxament 
en parada que s’efectua quan el semàfor està en vermell no afecta en 
la capacitat, degut que els autobusos no poden accedir o abandonar la 
parada. Amb tot la capacitat d’un punt d’estacionament en parada es 
pot estimar segons la següent expressió (en autobusos/h):  
 

omdc
l tCgtt

CgB
++

=
)/(

)/(3600  (A-5) 

 
Els valors típics de la capacitat de punts d’estacionament en parada es 
resumeixen en la següent taula: 
 
Taula A-1.6 Valors típics del temps d’encotxament associats a un temps d’evacuació 

Temps d’evacuació Temps 
d’encotxament (s) 10 s 15 s 

15 116 100 
30 69 63 
45 49 46 
60 38 36 
75 31 30 
90 26 25 
105 23 22 
120 20 20 

NOTA: S’assumeix 25% de marge d’error, 60% de coeficient de 
variació dels temps d’encotxament i  g/C = 1,0 
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B- CAPACITAT DE LA PARADA D’UNA LÍNIA. 
 
La capacitat de la parada d’una línia depèn fonamentalment del nombre i 
capacitat de cada punt d’estacionament en parada i del seu disseny i lay-out en 
planta.  
 
La ubicació del punt d’estacionament en parada es pot realitzar en el mateix 
carril de circulació d’autobusos del carrer (on-line) o en un carrer o espai 
reservat que no afecti a la circulació (off-line). En el primer cas, si existeix una 
intensitat de circulació d’autobusos important, aquells vehicles que s’aturin per 
servir una parada bloquegen el carril de circulació. Tanmateix, en el segon cas 
(off-line) la incorporació de l’autobús a/ des de la parada al carril de circulació 
pot ser dificultosa i causar demores tot i que no es produeix el bloqueig del 
carril de circulació com en el cas anterior. 
 
La majoria de les parades en el carril de circulació (on-line) solen disposar els 
punts d’estacionament lineals en la direcció del carrer. Per altra banda, el 
disseny dels punts d’estacionament en les parades fora del carril de circulació 
(off-line) es pot presentar en diverses configuracions: lineal, dentada, en 
paral·lel i en angle: 

 
Fig. A-1.3. Diferents possibilitats de disseny dels punts d’estacionament en planta 

 
En les parades fora del carril que no presenten una configuració lineal, totes les 
parades són totalment efectives. És a dir, el fet de doblar el nombre de punts 
d’estacionament produeix un valor de la capacitat igual al doble de l’escenari 
anterior.  

 

lineal dentada

angleen paral·lel
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Tanmateix, en els dissenys lineals dels punts d’estacionament tant en el carril 
de circulació (on-line) com en carrils separats del trànsit d’autobusos (off-line), 
els autobusos no poden operar de forma independent uns dels altres. Aquest 
fet significa que la capacitat total d’un nombre determinat de punts 
d’estacionament no és el producte d’una capacitat unitària pel nombre de punts 
d’estacionament. La construcció d’un punt d’estacionament addicional en una 
parada serà menys efectiva que la seva predecessora degut a:  

o El darrer punt d’estacionament s’utilitza menys freqüentment que 
el primer. 

o Els passatgers han de recórrer més distància en la parada per 
accedir a l’autobús si no tenen informació prèvia de la plataforma 
de parada. Aquest fet produeix un temps d’encotxament superior 
per al mateix volum de demanda.  

o Els autobusos disposen de poca distància entre ells per a 
avançar-se els uns als altres. Hi poden haver-hi casos en què un 
autobús no pugui abandonar la parada fins que l’autobús que té al 
davant hagi acabat d’encotxar/desencotxar el passatge. 

 
Amb tot, s’ha definit un factor d’eficiència que actuarà sobre la capacitat teòrica 
de cada plataforma i que dependrà de: 

o Si la parada disposa de punts d’estacionament en el carril de 
circulació (on-line) o fora del carril (off-line). 

o Si l’arribada d’autobusos a la parada es realitza de forma aleatòria 
o en grups d’autobusos (2 o 3 tipus) amb temps d’encotxament 
similars. Aquests grups poden ser formats per regulacions 
semafòriques aigües amunt o intencionadament per programació 
horària des del centre de control.  

 
Els factors d’eficiència que tradueixen el nombre real de punts 
d’estacionament a punts d’estacionament efectius acumulats es 
resumeixen en la taula següent: 
 
Taula A-1.7 Factors d’eficiència associats al nombre de plataformes d’estacionament i 
tipus d’arribada en la parada. 

 Àrees de càrrega en el carril Àrees de càrrega fora 
del carril 

 Arribades aleatòries Arribades en grup Totes les arribades 

Àrea de 
càrrega 

Eficiència 
% 

Acumulació 
de àrees de 

càrrega 
efectiva 

Eficiència 
% 

Acumulació 
de àrees de 

càrrega 
efectiva 

Eficiència 
% 

Acumulació 
de àrees de 

càrrega 
efectiva 

1 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
2 75 1,75 85 1,85 85 1,85 
3 70 2,45 80 2,65 80 2,65 
4 20 2,65 25 2,90 65 3,25 
5 10 2,75 10 3,00 50 3,75 

NOTA: Els valors en el carril assumeixen que els autobusos no es superposen els uns als altres 

 
Amb tot, la capacitat total de la parada es pot calcular en base a la 
següent formulació: 
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on Bs= Capacitat de la parada d’autobús (bus/h) 
 Nel= Nombre efectiu de punts d’estacionament de la parada, extrets de la 

taula A-1.7 
 Bl= capacitat individual del punt d’estacionament en parada (bus/h) 
 g= temps efectiu de la fase verda en el cicle semafòric (s) 
 C= temps del cicle total del semàfor (s) 
 tc= temps d’evacuació de parada (clearance time) (s) 
 td= temps mig d’encotxament en parada (dwell time) (s) 
 Z= variable normal estàndard corresponent a la taxa de coincidència 

desitjada 
 cv= coeficient de variació del temps d’encotxament  

 

C-CAPACITAT DEL CARRIL DE CIRCULACIÓ 
 
La capacitat de la infraestructura per on discorren els autobusos d’una o més 
línies dependrà significativament del tipus de carrer o via, el tipus de 
segregació dels altres vehicles.  
 
C.1. Carril totalment segregat sense interseccions semaforitzades i d’ús 
exclusiu 
 
Per a línies que discorrin per una infraestructura sense interseccions 
semaforitzades, totalment segregada dels altres vehicles i d’ús exclusiu, la 
capacitat es pot estimar segons l’expressió: 
 

min,sBB =  (A-7) 
 
on B= capacitat del servei d’autobusos  de la infraestructura (bus/h) 
 Bs,m = capacitat mínima de les parades d’autobús al llarg de la infraestructura  

(bus/h) 
 
C.2. Carril reservat per bus en carrers 
 
Si no hi ha problemes operacionals significatius, la capacitat d’autobusos ve 
determinada per la capacitat mínima de la parada al llarg del carril reservat. 
Tanmateix, quan hi ha la presència de girs a dreta dels vehicles que afectin la 
circulació d’autobusos o es permet l’avançament entre autobusos en les 
parades, la capacitat cal que sigui redefinida per incloure tots aquests 
aspectes. 
 

• Demores produïdes per girs a la dreta 
 
Els vehicles que realitzen girs a la dreta utilitzen una part efectiva de la 
fase en verd del semàfor que d’altra forma estaria disponible per als 
autobusos. Per a incloure aquest efecte en el càlcul de la capacitat, cal 
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multiplicar el valor de la capacitat teòrica sense la inclusió dels girs a la 
dreta per un factor d’ajust. La formulació del factor d’ajust és: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

r

r
r c

v
ff 11  (A-8) 

 
on fr factor d’ajust per als girs a la dreta 
 fl factor d’ajust de la parada (determinat en la taula A-1.8) 
 vr nombre de girs a la dreta en la intersecció específica (veh/h) 
 cr capacitat de girs a la dreta en una intersecció 

 
En relació al tipus de carril d’autobús, es consideren tres tipologies 
diferents: 

 
o Tipus 1: Carrils on els autobusos no utilitzen el carril adjacent, 

separats físicament dels altres fluxos de circulació. 
o Tipus 2: Carrils de tipologia mixta, amb ús parcial o total del carril 

adjacent i possibilitat de prohibició dels girs a la dreta a fi que no 
afecti a la circulació dels vehicles. 

o Tipus 3: Carrils en els que es permet de forma extensiva l’ús del 
carril adjacent i on els girs a l’esquerra estan prohibits per a la 
resta de vehicles. L’estacionament en parades es realitza en el 
carrer però es permet la utilització del carril adjacent per a 
avançar els autobusos que hi estan aturats. 

 
Taula A-1.8. Valors del factor d’ajust en parada, fl 

 Tipus de carril bus 
Localització de la parada de bus Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 
A prop 1,0 0,9 0,0 
A mig carrer 0,9 0,7 0,0 
En l’altra punta 0,8 0,5 0,0 
NOTA: fl = 0,0 per carrils bus en contradirecció i mitjanes, independentment de la localització de la parada 

de bus o tipus de carril, ja que els girs a la dreta o bé estan prohibits o no interfereixen amb les 
operacions del bus.  

 
Des del punt de vista de planificació, la capacitat de vehicles amb gir a la 
dreta (veh/h) es pot aproximar pels valors detallats en la següent taula: 
 

Taula A-1.9. Valors del factor d’ajust per girs a la dreta 
Rati g/C per carril bus Flux de vianants 

(via/h) 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 
0 510 580 650 730 800 870 

100 440 510 580 650 730 800 
200 360 440 510 580 650 730 
400 220 290 360 440 510 580 
600 70 150 220 290 360 440 
800 0 0 70 150 220 290 

1.000 0 0 0 0 70 150 
FONT: Capítol 16 del HCM 2000 (R15), basat on 1450*(g/C)*(1-((volum de vianants)/(g/C)/2000) 
NOTA: Els valors de la mostra son per llocs en CBD, multiplicats per 1,1 per altres llocs. Els càlculs 

assumeixen que el carril bus actua com un carril de gir a la dreta exclusiu per tots els vehicles 
apart dels autobusos. 
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• Demores causades per les operacions de salt de parada (skip-stop) 

 
La capacitat nominal d’autobusos que poden circular per una 
infraestructura amb un conjunt de parades on no s’hi atura tothom es 
pot representar per la suma de les capacitats de totes les línies 
multiplicades per un factor d’impedància, fk, que representa  un 
distribució ineficient d’arribades i els efectes de les altes intensitats de 
circulació en els carrils adjacents.   
 
El factor d’impedància ve determinat per la següent equació: 

ss

ssia
k N

Nff
f

)1(1 −+
=  (A-9) 

 
on fa factor tipus d’arribada a la parada, que reflecteix la possibilitat 

d’utilitzar completament les parades en una operació en la que 
es permet el seu salt (la no parada). Aquest factor pren valors 
de: 

 0,5 per a arribades aleatòries (horaris no programats) 
 0,75 per a patrons d’arribades fixes però amb 

desviament del seu horari 
 1,00 per al cas en què els autobusos arribin en grups a 

les parades 
 fi factor d’impedància del carril adjacent (equació següent) 
 Nss nombre de parades alternades en seqüència en la que es 

permet el salt 
 

3

8,01 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

c
vfi  (A-10) 

 
on v intensitat de trànsit en el carril adjacent (veh/h) 
 c capacitat del carril adjacent (veh/h) 

 
Per a realitzar una aproximació de la capacitat de la infraestructura en 
el centre de les ciutats, es pot partir d’un flux de saturació per carril i 
hora de verd de 1700 veh/h i multiplicar-lo per la relació g/C que regula 
el carril de verd. Paral·lelament, la taula A-1.10 dóna un valor del factor 
d’ajust a la capacitat fk (aquest factor serà aplicat a la suma de  les 
capacitats de les parades en seqüència. 
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Taula A-1.10 Factor d’ajust en parada, fk 

Condició 
v/c del carril 

adjacent fi Nss - 1 fa fk 
Carril bus tipus 1 

Parades en cada illa 0 a 1 0 a 1 0 0,00 1,00 
Carril bus tipus 2 

Parades en cada illa 0 a 1 0 a 1 0 0,00 1,00 
Alternant parades cada 2 illes, aleatori 0 1 1 0,50 0,75 
 1 0,2 * 1 0,50 0,55 
Alternant parades cada 2 illes, típic 0 1 1 0,75 0,88 
 1 0,2 * 1 0,75 0,58 
Alternant parades cada 2 illes, en grup 0 1 1 1,00 1,00 
 1 0,2 * 1 1,00 0,60 

Carril bus tipus 3 
Alternant parades cada 2 illes, aleatori 0 1 1 0,50 0,75 
Alternant parades cada 2 illes, típic 0 1 1 0,75 0,88 
Alternant parades cada 2 illes, en grup 0 1 1 1,00 1,00 
Alternant parades cada 3 illes, aleatori 0 1 2 0,50 0,67 
Alternant parades cada 3 illes, típic 0 1 2 0,75 0,83 
Alternant parades cada 3 illes, en grup 0 1 2 1,00 1,00 
* aproximat 

 
Per altra banda, la següent taula determina el valor del factor d’ajust fk 
per a carrils bus amb parades alternades en dues illes de cases. 
 

Taula A-1.11 Factor d’ajust en parada, fk  
Pautes d’arribada 

v/c carril adjacent aleatori típic En grup 
0,0 0,75 0,88 1,00 
0,5 0,72 0,84 0,95 
0,6 0,71 0,81 0,92 
0,7 0,68 0,77 0,87 
0,8 0,65 0,71 0,80 
0,9 0,60 0,65 0,71 
1,0 0,55 0,58 0,60 

 
D’aquesta forma el càlcul de la capacitat d’una infraestructura es tindran en 
compte els factors d’ajust per l’efecte dels girs a la dreta i el de no aturar-se en 
parades del carril. D’aquesta forma, un cop es determina la capacitat d’una 
parada, el càlcul de la capacitat de la infraestructura es determina per mitjà de 
la següent formulació: 
 
Operació amb aturada en totes les 
parades rell fNBB =  (A-11a) 

Operació on es permet el salt d’una 
parada 

( )nk BBBfB +++= ..21  (A-11b) 

 
on B capacitat del carril bus (bus/h) 
 Bl capacitat de la zona d’encotxament de la parada crítica (bus/h)  
 Nel nombre efectiu de la zona d’encotxament a la parada crítica 
 fr factor d’ajust de la capacitat per l’efecte del gir a la dreta 
 fk factor d’ajust de la capacitat per l’efecte d’operacions de salt de les 
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parades 
 B1,...,Bn capacitat de la parada crítica de cada ruta que utilitza el mateix patró 

d’aturades en parada (bus/h) 
 
Les capacitats B1, Bn utilitzades en l’equació anterior són calculades de forma 
separada per a cada conjunt de rutes que utilitzin un mateix paràmetre en 
parades on es produeix un salt. 
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ANNEX 2: TAULES D’ENTRADA DEL PROGRAMA PELS DIVERSOS 
ESTUDIS 
 
ESTUDI 1: Exemple  
 
Coordenades 
 

Node X Y 
0 0 0 
1 700 -300 
2 1100 -300 
3 567 -866 
4 -100 -866 
5 1233 -866 
6 1999 -1532 
7 1399 -1266 
8 2399 -566 
9 1599 -2232 

10 933 -2832 
11 67 -2299 
12 1599 -3632 
13 2032 -3298 
14 1833 -1099 
15 67 -3632 
16 -599 -2965 

 
 
Matriu de demanda 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 75 56 48 31 36 17 26 7 8 2 11 2 2 23 3 4 
1 75 0 185 159 102 118 56 87 23 26 12 36 6 8 75 11 14 
2 56 185 0 118 75 159 75 118 31 36 17 26 8 11 102 8 11 
3 48 159 118 0 137 137 65 102 26 31 14 56 7 9 87 4 5 
4 31 102 75 137 0 75 36 56 14 17 8 31 4 5 48 9 12 
5 36 118 159 137 75 0 118 185 48 56 26 31 12 17 159 9 12 
6 17 56 75 65 36 118 0 137 56 87 41 9 20 26 185 6 6 
7 26 87 118 102 56 185 137 0 56 75 36 23 17 23 185 5 9 
8 7 23 31 26 14 48 56 56 0 26 12 6 4 6 75 2 2 
9 8 26 36 31 17 56 87 75 26 0 118 26 56 75 65 17 11 

10 2 12 17 14 8 26 41 36 12 118 0 56 118 87 31 36 23 
11 11 36 26 56 31 31 9 23 6 26 56 0 26 20 20 75 102 
12 2 6 8 7 4 12 20 17 4 56 118 26 0 185 14 75 31 
13 2 8 11 9 5 17 26 23 6 75 87 20 185 0 20 56 23 
14 23 75 102 87 48 159 185 185 75 65 31 20 14 20 0 6 8 
15 3 11 8 4 9 9 6 5 2 17 36 75 75 56 6 0 102 
16 4 14 11 5 12 12 6 9 2 11 23 102 31 23 8 102 0 
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Distància entre nodes (m) 
 
Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 0 762 1162 1343 1742 1743 2850 2176 3164 3163 4059 2861 4563 4313 2387 4194 3803
1 762 0 400 581 980 981 2089 1414 2403 2401 3297 2099 3801 3552 1625 3432 3041
2 1162 400 0 981 1380 581 2122 1014 2003 2001 2897 2499 3401 3152 1225 3832 3441
3 1343 581 981 0 667 666 1773 1099 2087 2086 2982 1518 3486 3236 1310 2851 2460
4 1742 980 1380 667 0 1333 2440 1766 2754 2753 3649 2185 4153 3903 1977 3518 3127
5 1743 981 581 666 1333 0 1107 433 1421 1420 2316 2184 2820 2570 644 3517 3126
6 2850 2089 2122 1773 2440 1107 0 929 1241 806 1703 2720 2206 1957 464 3738 4681
7 2176 1414 1014 1099 1766 433 929 0 1242 986 1883 2900 2386 2137 465 3918 4861
8 3164 2403 2003 2087 2754 1421 1241 1242 0 2047 2944 3605 3447 3198 777 4938 4547
9 3163 2401 2001 2086 2753 1420 806 986 2047 0 896 1913 1400 1151 1270 2932 3875

10 4059 3297 2897 2982 3649 2316 1703 1883 2944 896 0 1017 1041 1588 2166 2573 3516
11 2861 2099 2499 1518 2185 2184 2720 2900 3605 1913 1017 0 2058 2605 3183 1333 942 
12 4563 3801 3401 3486 4153 2820 2206 2386 3447 1400 1041 2058 0 547 2670 1532 2475
13 4313 3552 3152 3236 3903 2570 1957 2137 3198 1151 1588 2605 547 0 2421 2079 3021
14 2387 1625 1225 1310 1977 644 464 465 777 1270 2166 3183 2670 2421 0 4202 5145
15 4194 3432 3832 2851 3518 3517 3738 3918 4938 2932 2573 1333 1532 2079 4202 0 943 
16 3803 3041 3441 2460 3127 3126 4681 4861 4547 3875 3516 942 2475 3021 5145 943 0 

 
Temps de viatge entre nodes (min) 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 8 10 11 14 13 18 15 24 23 31 21 33 31 16 29 27 
1 8 0 2 3 6 5 10 7 16 15 20 13 25 23 8 21 19 
2 10 2 0 5 8 3 8 5 14 13 18 15 23 21 6 23 21 
3 11 3 5 0 4 4 9 6 15 14 19 10 24 22 7 28 26 
4 14 6 8 4 0 8 13 10 19 18 23 14 28 26 11 22 20 
5 13 5 3 4 8 0 5 2 11 10 15 14 20 18 3 22 20 
6 18 10 8 9 13 5 0 4 10 7 12 22 17 15 2 25 25 
7 15 7 5 6 10 2 4 0 10 8 13 16 18 16 2 26 22 
8 24 16 14 15 19 11 10 10 0 15 20 25 27 25 8 33 31 
9 23 15 13 14 18 10 7 8 15 0 5 15 10 8 9 18 21 

10 31 20 18 19 23 15 12 13 20 5 0 10 5 7 14 13 16 
11 21 13 15 10 14 14 22 16 25 15 10 0 15 17 17 8 6 
12 33 25 23 24 28 20 17 18 27 10 5 15 0 2 19 8 14 
13 31 23 21 22 26 18 15 16 25 8 7 17 2 0 17 10 16 
14 16 8 6 7 11 3 2 2 8 9 14 17 19 17 0 25 23 
15 29 21 23 28 22 22 25 26 33 18 13 8 8 10 25 0 6 
16 27 19 21 26 20 20 25 22 31 21 16 6 14 16 23 6 0 

 
 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

ESTUDI 2: Quadrícula 
 
Coordenades 
 

Node X Y 
0 0 0 
1 600 0 
2 1200 0 
3 1800 0 
4 0 600 
5 600 600 
6 1200 600 
7 1800 600 
8 0 1200 
9 600 1200 

10 1200 1200 
11 1800 1200 
12 0 1800 
13 600 1800 
14 1200 1800 
15 1800 1800 

 
 
Matriu de demanda 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 0 74 55 41 74 55 41 30 55 41 30 22 41 30 22 17 
1 74 0 74 55 55 74 55 41 41 55 41 30 30 41 30 22 
2 55 74 0 74 41 55 74 55 30 41 55 41 22 30 41 30 
3 41 55 74 0 30 41 55 74 22 30 41 55 17 22 30 41 
4 74 55 41 30 0 74 55 41 74 55 41 30 55 41 30 22 
5 55 74 55 41 74 0 74 55 55 74 55 41 41 55 41 30 
6 41 55 74 55 55 74 0 74 41 55 74 55 30 41 55 41 
7 30 41 55 74 41 55 74 0 30 41 55 74 22 30 41 55 
8 55 41 30 22 74 55 41 30 0 74 55 41 74 55 41 30 
9 41 55 41 30 55 74 55 41 74 0 74 55 55 74 55 41 

10 30 41 55 41 41 55 74 55 55 74 0 74 41 55 74 55 
11 22 30 41 55 30 41 55 74 41 55 74 0 30 41 55 74 
12 41 30 22 17 55 41 30 22 74 55 41 30 0 74 55 41 
13 30 41 30 22 41 55 41 30 55 74 55 41 74 0 74 55 
14 22 30 41 30 30 41 55 41 41 55 74 55 55 74 0 74 
15 17 22 30 41 22 30 41 55 30 41 55 74 41 55 74 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

 
Distància entre nodes (m) 
 
Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 600 1200 1800 600 1200 1800 2400 1200 1800 2400 3000 1800 2400 3000 3600
1 600 0 600 1200 1200 600 1200 1800 1800 1200 1800 2400 2400 1800 2400 3000
2 1200 600 0 600 1800 1200 600 1200 2400 1800 1200 1800 3000 2400 1800 2400
3 1800 1200 600 0 2400 1800 1200 600 3000 2400 1800 1200 3600 3000 2400 1800
4 600 1200 1800 2400 0 600 1200 1800 600 1200 1800 2400 1200 1800 2400 3000
5 1200 600 1200 1800 600 0 600 1200 1200 600 1200 1800 1800 1200 1800 2400
6 1800 1200 600 1200 1200 600 0 600 1800 1200 600 1200 2400 1800 1200 1800
7 2400 1800 1200 600 1800 1200 600 0 2400 1800 1200 600 3000 2400 1800 1200
8 1200 1800 2400 3000 600 1200 1800 2400 0 600 1200 1800 600 1200 1800 2400
9 1800 1200 1800 2400 1200 600 1200 1800 600 0 600 1200 1200 600 1200 1800

10 2400 1800 1200 1800 1800 1200 600 1200 1200 600 0 600 1800 1200 600 1200
11 3000 2400 1800 1200 2400 1800 1200 600 1800 1200 600 0 2400 1800 1200 600 
12 1800 2400 3000 3600 1200 1800 2400 3000 600 1200 1800 2400 0 600 1200 1800
13 2400 1800 2400 3000 1800 1200 1800 2400 1200 600 1200 1800 600 0 600 1200
14 3000 2400 1800 2400 2400 1800 1200 1800 1800 1200 600 1200 1200 600 0 600 
15 3600 3000 2400 1800 3000 2400 1800 1200 2400 1800 1200 600 1800 1200 600 0 

 
Temps de viatge entre nodes (min) 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 0 3 6 9 3 6 9 12 6 9 12 15 9 12 15 18 
1 3 0 3 6 6 3 6 9 9 6 9 12 12 9 12 15 
2 6 3 0 3 9 6 3 6 12 9 6 9 15 12 9 12 
3 9 6 3 0 12 9 6 3 15 12 9 6 18 15 12 9 
4 3 6 9 12 0 3 6 9 3 6 9 12 6 9 12 15 
5 6 3 6 9 3 0 3 6 6 3 6 9 9 6 9 12 
6 9 6 3 6 6 3 0 3 9 6 3 6 12 9 6 9 
7 12 9 6 3 9 6 3 0 12 9 6 3 15 12 9 6 
8 6 9 12 15 3 6 9 12 0 3 6 9 3 6 9 12 
9 9 6 9 12 6 3 6 9 3 0 3 6 6 3 6 9 

10 12 9 6 9 9 6 3 6 6 3 0 3 9 6 3 6 
11 15 12 9 6 12 9 6 3 9 6 3 0 12 9 6 3 
12 9 12 15 18 6 9 12 15 3 6 9 12 0 3 6 9 
13 12 9 12 15 9 6 9 12 6 3 6 9 3 0 3 6 
14 15 12 9 12 12 9 6 9 9 6 3 6 6 3 0 3 
15 18 15 12 9 15 12 9 6 12 9 6 3 9 6 3 0 

 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

ESTUDI 2: Xarxa radial 
 
Coordenades 
 

Node X Y 
0 0 0 
1 600 0 
2 300 300 
3 0 600 
4 -300 300 
5 -600 0 
6 -300 -300 
7 0 -600 
8 300 -300 
9 1800 0 

10 900 900 
11 0 1800 
12 -900 900 
13 -1800 0 
14 -900 -900 
15 0 -1800 
16 900 -900 

 
Matriu de demanda 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 74 81 74 81 74 81 74 81 41 53 41 53 41 53 41 53 
1 74 0 81 65 60 55 60 65 81 55 53 36 39 30 39 36 53 
2 81 81 0 81 65 60 65 60 65 44 65 44 44 33 43 33 44 
3 74 65 81 0 81 65 60 55 60 36 53 55 53 36 39 30 39 
4 81 60 65 81 0 81 65 60 65 33 43 44 65 44 43 33 43 
5 74 55 60 65 81 0 81 65 60 30 39 36 53 55 53 36 35 
6 81 60 65 60 65 81 0 81 65 33 43 33 43 44 65 44 43 
7 74 65 60 55 60 65 81 0 81 36 39 30 39 36 53 55 53 
8 81 81 65 60 65 60 65 81 0 44 43 33 43 33 43 53 65 
9 41 55 44 36 33 30 33 36 44 0 53 28 22 17 22 28 53 

10 53 53 65 53 43 39 43 39 43 53 0 53 28 22 28 22 28 
11 41 36 44 55 44 36 33 30 33 28 53 0 53 28 22 17 22 
12 53 39 44 53 65 53 43 39 43 22 28 53 0 53 28 22 28 
13 41 30 33 36 44 55 44 36 33 17 22 28 53 0 53 28 22 
14 53 39 43 39 43 53 65 53 43 22 28 22 28 53 0 53 28 
15 41 36 33 30 33 36 44 55 53 28 22 17 22 28 53 0 53 
16 53 53 44 39 43 35 43 53 65 53 28 22 28 22 28 53 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

 
Distància entre nodes (m) 
 
Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 0 600 424 600 424 600 424 600 424 1800 1273 1800 1273 1800 1273 1800 1273
1 600 0 424 848 1024 1200 1024 848 424 1200 1273 2048 1873 2400 1873 2048 1273
2 424 424 0 424 848 1024 848 1024 848 1624 849 1624 1624 2224 1697 2224 1624
3 600 848 424 0 424 848 1024 1200 1024 2048 1273 1200 1273 2048 1873 2400 1873
4 424 1024 848 424 0 424 848 1024 848 2224 1697 1624 849 1624 1697 2224 1697
5 600 1200 1024 848 424 0 424 848 1024 2400 1873 2048 1273 1200 1273 2048 2121
6 424 1024 848 1024 848 424 0 424 848 2224 1697 2224 1697 1624 849 1624 1697
7 600 848 1024 1200 1024 848 424 0 424 2048 1873 2400 1873 2048 1273 1200 1273
8 424 424 848 1024 848 1024 848 424 0 1624 1697 2224 1697 2224 1697 1273 849 
9 1800 1200 1624 2048 2224 2400 2224 2048 1624 0 1273 2546 3073 3600 3073 2546 1273

10 1273 1273 849 1273 1697 1873 1697 1873 1697 1273 0 1273 2546 3073 2546 3073 2546
11 1800 2048 1624 1200 1624 2048 2224 2400 2224 2546 1273 0 1273 2546 3073 3600 3073
12 1273 1873 1624 1273 849 1273 1697 1873 1697 3073 2546 1273 0 1273 2546 3073 2546
13 1800 2400 2224 2048 1624 1200 1624 2048 2224 3600 3073 2546 1273 0 1273 2546 3073
14 1273 1873 1697 1873 1697 1273 849 1273 1697 3073 2546 3073 2546 1273 0 1273 2546
15 1800 2048 2224 2400 2224 2048 1624 1200 1273 2546 3073 3600 3073 2546 1273 0 1273
16 1273 1273 1624 1873 1697 2121 1697 1273 849 1273 2546 3073 2546 3073 2546 1273 0 

 
Temps de viatge (min) 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 50 35 50 35 50 35 50 35 150 106 150 106 150 106 150 106 
1 50 0 35 71 85 100 85 71 35 100 106 171 156 200 156 171 106 
2 35 35 0 35 71 85 71 85 71 135 71 135 135 185 141 185 135 
3 50 71 35 0 35 71 85 100 85 171 106 100 106 171 156 200 156 
4 35 85 71 35 0 35 71 85 71 185 141 135 71 135 141 185 141 
5 50 100 85 71 35 0 35 71 85 200 156 171 106 100 106 171 177 
6 35 85 71 85 71 35 0 35 71 185 141 185 141 135 71 135 141 
7 50 71 85 100 85 71 35 0 35 171 156 200 156 171 106 100 106 
8 35 35 71 85 71 85 71 35 0 135 141 185 141 185 141 106 71 
9 150 100 135 171 185 200 185 171 135 0 106 212 256 300 256 212 106 

10 106 106 71 106 141 156 141 156 141 106 0 106 212 256 212 256 212 
11 150 171 135 100 135 171 185 200 185 212 106 0 106 212 256 300 256 
12 106 156 135 106 71 106 141 156 141 256 212 106 0 106 212 256 212 
13 150 200 185 171 135 100 135 171 185 300 256 212 106 0 106 212 256 
14 106 156 141 156 141 106 71 106 141 256 212 256 212 106 0 106 212 
15 150 171 185 200 185 171 135 100 106 212 256 300 256 212 106 0 106 
16 106 106 135 156 141 177 141 106 71 106 212 256 212 256 212 106 0 

 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

ESTUDI 2: Xarxa satèl.lit 
 
Coordenades 
 

Node X Y 
0 0 0 
1 400 0 
2 0 400 
3 -400 0 
4 0 -400 
5 1600 0 
6 2000 0 
7 1600 400 
8 1200 0 
9 1600 -400 

10 0 1600 
11 400 1600 
12 0 2000 
13 -400 1600 
14 0 1200 
15 -1600 0 
16 -1200 0 
17 -1600 400 
18 -2000 0 
19 -1600 -400 
20 0 -1600 
21 400 -1600 
22 -1200 0 
23 -400 -1600 
24 0 -2000 

 
Matriu de demanda  
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0 0 82 82 82 82 45 37 41 55 41 45 41 37 41 55 45 55 41 37 41 45 41 55 41 37 

1 82 0 75 67 75 55 45 51 67 51 41 38 34 38 51 37 55 34 30 34 41 38 51 38 34 

2 82 75 0 75 67 41 34 38 51 38 55 51 45 51 67 41 51 38 34 38 37 34 45 34 30 

3 82 67 75 0 75 37 30 34 45 34 41 38 34 38 51 55 67 51 45 51 41 38 51 38 34 

4 82 75 67 75 0 41 34 38 51 38 37 34 30 34 45 41 51 38 34 38 55 51 67 51 45 

5 45 55 41 37 41 0 82 82 82 82 23 21 19 21 28 20 25 19 17 19 19 21 28 21 28 

6 37 45 34 30 34 82 0 75 67 75 19 17 15 17 23 17 20 15 14 15 19 17 15 17 23 

7 41 51 38 34 38 82 75 0 75 67 21 19 17 19 26 19 23 17 15 17 21 19 17 19 26 

8 55 67 51 45 51 82 67 75 0 75 28 26 23 26 34 25 30 23 20 23 28 26 26 26 34 

9 41 51 38 34 38 82 75 67 75 0 21 19 17 19 26 19 23 17 15 17 21 19 17 19 26 

10 45 41 55 41 37 23 19 21 28 21 0 82 82 82 82 23 28 19 19 19 20 19 25 19 17 

11 41 38 51 38 34 21 17 19 26 19 82 0 75 67 75 21 26 19 21 19 19 17 23 17 15 

12 37 34 45 34 30 19 15 17 23 17 82 75 0 75 67 19 23 17 23 15 17 15 20 15 14 

13 41 38 51 38 34 21 17 19 26 19 82 67 75 0 75 21 26 19 17 19 19 17 23 17 15 

14 55 51 67 51 45 28 23 26 34 26 82 75 67 75 0 21 26 19 17 19 25 23 30 23 20 

15 45 37 41 55 41 20 17 19 25 19 23 21 19 21 21 0 82 82 82 82 23 21 28 21 19 

16 55 55 51 67 51 25 20 23 30 23 28 26 23 26 26 82 0 75 67 75 28 26 34 26 23 

17 41 34 38 51 38 19 15 17 23 17 19 19 17 19 19 82 75 0 75 67 21 19 26 19 17 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

18 37 30 34 45 34 17 14 15 20 15 19 21 23 17 17 82 67 75 0 82 19 17 23 17 15 

19 41 34 38 51 38 19 15 17 23 17 19 19 15 19 19 82 75 67 82 0 21 19 26 19 17 

20 45 41 37 41 55 19 19 21 28 21 20 19 17 19 25 23 28 21 19 21 0 82 82 82 82 

21 41 38 34 38 51 21 17 19 26 19 19 17 15 17 23 21 26 19 17 19 82 0 75 67 75 

22 55 51 45 51 67 28 15 17 26 17 25 23 20 23 30 28 34 26 23 26 82 75 0 75 67 

23 41 38 34 38 51 21 17 19 26 19 19 17 15 17 23 21 26 19 17 19 82 67 75 0 75 

24 37 34 30 34 45 28 23 26 34 26 17 15 14 15 20 19 23 17 15 17 82 75 67 75 0 

 
Distància entre nodes (m) 
 

Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

0 0 400 400 400 400 1600 2000 1766 1200 1766 1600 1766 2000 1766 1200 1600 1200 1766 2000 1766 1600 1766 1200 1766 2000 

1 400 0 566 800 566 1200 1600 1366 800 1366 1766 1931 2166 1931 1366 2000 1200 2166 2400 2166 1766 1931 1366 1931 2166 

2 400 566 0 566 800 1766 2166 1931 1366 1931 1200 1366 1600 1366 800 1766 1366 1931 2166 1931 2000 2166 1600 2166 2400 

3 400 800 566 0 566 2000 2400 2166 1600 2166 1766 1931 2166 1931 1366 1200 800 1366 1600 1366 1766 1931 1366 1931 2166 

4 400 566 800 566 0 1766 2166 1931 1366 1931 2000 2166 2400 2166 1600 1766 1366 1931 2166 1931 1200 1366 800 1366 1600 

5 1600 1200 1766 2000 1766 0 400 400 400 400 2966 3131 3366 3131 2566 3200 2800 3366 3600 3366 3366 3131 2566 3131 2566 

6 2000 1600 2166 2400 2166 400 0 566 800 566 3366 3531 3766 3531 2966 3600 3200 3766 4000 3766 3366 3531 3766 3531 2966 

7 1766 1366 1931 2166 1931 400 566 0 566 800 3131 3297 3531 3297 2731 3366 2966 3531 3766 3531 3131 3297 3531 3297 2731 

8 1200 800 1366 1600 1366 400 800 566 0 566 2566 2731 2966 2731 2166 2800 2400 2966 3200 2966 2566 2731 2731 2731 2166 

9 1766 1366 1931 2166 1931 400 566 800 566 0 3131 3297 3531 3297 2731 3366 2966 3531 3766 3531 3131 3297 3531 3297 2731 

10 1600 1766 1200 1766 2000 2966 3366 3131 2566 3131 0 400 400 400 400 2966 2566 3366 3366 3366 3200 3366 2800 3366 3600 

11 1766 1931 1366 1931 2166 3131 3531 3297 2731 3297 400 0 566 800 566 3131 2731 3297 3131 3297 3366 3531 2966 3531 3766 

12 2000 2166 1600 2166 2400 3366 3766 3531 2966 3531 400 566 0 566 800 3366 2966 3531 2966 3766 3600 3766 3200 3766 4000 

13 1766 1931 1366 1931 2166 3131 3531 3297 2731 3297 400 800 566 0 566 3131 2731 3297 3531 3297 3366 3531 2966 3531 3766 

14 1200 1366 800 1366 1600 2566 2966 2731 2166 2731 400 566 800 566 0 3131 2731 3297 3531 3297 2800 2966 2400 2966 3200 

15 1600 2000 1766 1200 1766 3200 3600 3366 2800 3366 2966 3131 3366 3131 3131 0 400 400 400 400 2966 3131 2566 3131 3366 

16 1200 1200 1366 800 1366 2800 3200 2966 2400 2966 2566 2731 2966 2731 2731 400 0 566 800 566 2566 2731 2166 2731 2966 

17 1766 2166 1931 1366 1931 3366 3766 3531 2966 3531 3366 3297 3531 3297 3297 400 566 0 566 800 3131 3297 2731 3297 3531 

18 2000 2400 2166 1600 2166 3600 4000 3766 3200 3766 3366 3131 2966 3531 3531 400 800 566 0 400 3366 3531 2966 3531 3766 

19 1766 2166 1931 1366 1931 3366 3766 3531 2966 3531 3366 3297 3766 3297 3297 400 566 800 400 0 3131 3297 2731 3297 3531 

20 1600 1766 2000 1766 1200 3366 3366 3131 2566 3131 3200 3366 3600 3366 2800 2966 2566 3131 3366 3131 0 400 400 400 400 

21 1766 1931 2166 1931 1366 3131 3531 3297 2731 3297 3366 3531 3766 3531 2966 3131 2731 3297 3531 3297 400 0 566 800 566 

22 1200 1366 1600 1366 800 2566 3766 3531 2731 3531 2800 2966 3200 2966 2400 2566 2166 2731 2966 2731 400 566 0 566 800 

23 1766 1931 2166 1931 1366 3131 3531 3297 2731 3297 3366 3531 3766 3531 2966 3131 2731 3297 3531 3297 400 800 566 0 566 

24 2000 2166 2400 2166 1600 2566 2966 2731 2166 2731 3600 3766 4000 3766 3200 3366 2966 3531 3766 3531 400 566 800 566 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny eficient d’una xarxa d’autobusos en entorns congestionats 

 

 
 
Temps de viatge entre nodes (min) 
 
Node 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 0 2 2 2 2 8 10 9 6 9 8 9 10 9 6 8 6 9 10 9 8 9 6 9 10
1 2 0 3 4 3 6 8 7 4 7 9 10 11 10 7 10 6 11 12 11 9 10 7 10 11
2 2 3 0 3 4 9 11 10 7 10 6 7 8 7 4 9 7 10 11 10 10 11 8 11 12
3 2 4 3 0 3 10 12 11 8 11 9 10 11 10 7 6 4 7 8 7 9 10 7 10 11
4 2 3 4 3 0 9 11 10 7 10 10 11 12 11 8 9 7 10 11 10 6 7 4 7 8 
5 8 6 9 10 9 0 2 2 2 2 15 16 17 16 13 16 14 17 18 17 17 16 13 16 13
6 10 8 11 12 11 2 0 3 4 3 17 18 19 18 15 18 16 19 20 19 17 18 19 18 15
7 9 7 10 11 10 2 3 0 3 4 16 16 18 16 14 17 15 18 19 18 16 16 18 16 14
8 6 4 7 8 7 2 4 3 0 3 13 14 15 14 11 14 12 15 16 15 13 14 14 14 11
9 9 7 10 11 10 2 3 4 3 0 16 16 18 16 14 17 15 18 19 18 16 16 18 16 14

10 8 9 6 9 10 15 17 16 13 16 0 2 2 2 2 15 13 17 17 17 16 17 14 17 18
11 9 10 7 10 11 16 18 16 14 16 2 0 3 4 3 16 14 16 16 16 17 18 15 18 19
12 10 11 8 11 12 17 19 18 15 18 2 3 0 3 4 17 15 18 15 19 18 19 16 19 20
13 9 10 7 10 11 16 18 16 14 16 2 4 3 0 3 16 14 16 18 16 17 18 15 18 19
14 6 7 4 7 8 13 15 14 11 14 2 3 4 3 0 16 14 16 18 16 14 15 12 15 16
15 8 10 9 6 9 16 18 17 14 17 15 16 17 16 16 0 2 2 2 2 15 16 13 16 17
16 6 6 7 4 7 14 16 15 12 15 13 14 15 14 14 2 0 3 4 3 13 14 11 14 15
17 9 11 10 7 10 17 19 18 15 18 17 16 18 16 16 2 3 0 3 4 16 16 14 16 18
18 10 12 11 8 11 18 20 19 16 19 17 16 15 18 18 2 4 3 0 2 17 18 15 18 19
19 9 11 10 7 10 17 19 18 15 18 17 16 19 16 16 2 3 4 2 0 16 16 14 16 18
20 8 9 10 9 6 17 17 16 13 16 16 17 18 17 14 15 13 16 17 16 0 2 2 2 2 
21 9 10 11 10 7 16 18 16 14 16 17 18 19 18 15 16 14 16 18 16 2 0 3 4 3 
22 6 7 8 7 4 13 19 18 14 18 14 15 16 15 12 13 11 14 15 14 2 3 0 3 4 
23 9 10 11 10 7 16 18 16 14 16 17 18 19 18 15 16 14 16 18 16 2 4 3 0 3 
24 10 11 12 11 8 13 15 14 11 14 18 19 20 19 16 17 15 18 19 18 2 3 4 3 0 

 
 
 
 
 
 
 




