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RESUM 
El transport col·lectiu urbà en superfície és un dels factors clau de la mobilitat dels 
habitants de les ciutats. Els autobusos són clau dins de qualsevol sistema de transport 
públic, i per aquest fet és precís desenvolupar sistemes per millorar les prestacions que 
ofereixen. 
 
Una de les estratègies que contribueixen a augmentar la velocitat comercial dels autobusos 
i conseqüentment a disminuir els temps de viatge dels usuaris del transport públic és 
l’adaptació de la coordinació semafòrica a les necessitats dels autobusos. 
 
L’autobús pateix demores en el seu servei degudes en part a la falta d’adaptació dels cicles 
semafòrics a les seves necessitats. Actualment, els plans semafòrics existents a les ciutats 
no tenen en compte les variables que determinen els moviments dels autobusos, ni tenen 
present quins són els temps que necessiten per a realitzar les parades ni les pertorbacions 
que es troben els vehicles de transport públic al llarg del seu recorregut.  
 
La finalitat de la tesina és desenvolupar un model per millorar els plans semafòrics 
existents, augmentant així la velocitat comercial dels autobusos. El model de coordinació 
semafòrica permet donar prioritat a aquells vehicles amb una major ocupació, i per tant es 
centra principalment a disminuir el temps de viatge dels usuaris del transport públic. 
 
El model es basa en algorismes metaheurístics com a eina matemàtica per tal d’optimitzar 
la funció objectiu. Dins d’aquests, s’utilitzen els mètodes evolutius que es basen en 
poblacions. Mitjançant l’optimització del sistema és possible millorar globalment la 
situació actual i obtenir una coordinació semafòrica més adaptada a les necessitats reals. 
 
El model desenvolupat s’ha implementat a sis carrers de la ciutat de Barcelona. Els 
resultats obtinguts corroboren que és possible arribar a obtenir bons resultats variant 
únicament els desfasaments dels semàfors. En aquest cas, s’ha obtingut un augment de la 
velocitat comercial dels autobusos considerant globalment els sis carrers. La velocitat 
comercial mitja existent actualment en els sis carrers d’estudi és de 9,29 km/h. Aquesta 
s’ha arribat a augmentar fins a 10,27 km/h, el que representa una millora del 10,53%. A 
més, el temps de tots els usuaris del transport públic s’ha arribat a reduir un 8,51%. 
 
 
 


