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4. MODEL 

La metodologia desenvolupada en la tesina té com a objectiu millorar la velocitat 
comercial de l’autobús mitjançant la priorització semafòrica. Per tal d’arribar a aquest fi, 
és necessari arribar a conèixer el temps que els autobusos es troben a cada punt de la 
xarxa.  
 
Mitjançant un full de càlcul en Excel s’han implementat les metodologies descrites en 
l’apartat anterior, permetent identificar la situació de cada autobús en cada instant de 
temps. D’aquesta manera és possible conèixer el temps i el nombre d’autobusos que 
romanen aturats en una intersecció semaforitzada i és possible avaluar la millora que es 
produeix en actuar sobre les variables característiques dels semàfors. 
 
El model implementat per millorar la velocitat comercial del transport públic en superfície 
es basa en una sèrie de variables característiques dels autobusos al llarg del seu recorregut 
pels corredors d’una ciutat. En aquest capítol es descriu com s’ha calculat el temps que un 
autobús es troba en cada tipus de node o arc considerat en el model, i quines són les 
variables que requereix aquest càlcul. 
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La següent figura mostra un esquema del funcionament del model desenvolupat en aquesta 
tesina. 
 
 

 
 

Figura 4.1. Esquema del funcionament del model 

4.1. Hipòtesis del model 

• Se suposa que un autobús no avançarà al seu anterior en cap circumstància. Si dos 
vehicles es troben en una parada, i el vehicle anterior ocupa l’espai reservat per la 
parada, el vehicle posterior s’haurà d’esperar a que el primer faci la parada, i 
posteriorment fer la seva si s’escau. 

 
• Es consideren parades simples i parades dobles, és a dir, amb una o dues 

plataformes que permeten realitzar la parada. S’ha considerat que les plataformes 
de les parades dobles es troben en línia. 

 
• Les interseccions de la xarxa tenen dues direccions cosa que porta a considerar 

únicament dues situacions possibles. La primera la intersecció es troba en verd i la 
segona, en vermell. 
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4.2. Inputs del model 

Els inputs del model són totes aquelles dades i variables necessàries per la modelització. 
Cada tipus de node requereix uns inputs diferents ja que, com s’explica en el següent 
apartat, les necessitats de càlcul del temps dels autobusos en cada tipus de node són 
diferents. 
 
Els inputs del model queden reflectits en les matrius d’entrada del model. En l’annex 5 es 
poden veure aquestes matrius pel cas d’implementació del model a la ciutat de Barcelona 
que es descriu en capítols posteriors d’aquesta tesina.  

Inputs de les línies d’autobusos: 

• Recorregut de les línies. 
• Localització de les interseccions i de les parades. 
• Interval de pas. 
• Ocupacions dels autobusos en funció de l’arc i de la línia. 
• Instant d’entrada dels autobusos al sistema. 

Inputs dels arcs: 

• Longitud dels arcs. 
• Velocitats lliures dels autobusos per arcs. 
• Pertorbacions a l’arc (λ). 
• Temps unitari de cada obstacle. 
• Sentit de circulació. 

Inputs de les parades: 

• Tipologia de cada parada (simple/doble). 
• Temps de posicionament (temps necessari perquè l’autobús es situï correctament a 

la parada en cas de tenir que esperar abans de les plataformes). 
• Línies que paren a cadascuna de les parades. 
• Temps de parada (dwell time) en funció de l’arc i de la línia. 

Inputs de les interseccions: 

• Temps de cicle. 
• Desfasament. 
• Temps de verd. 
• Criteris de mínims i de màxims permesos dels temps anteriors. 
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4.3. Criteris d’avaluació del temps aturat en un node 

4.3.1.  Entrades i sortides 

Dos punts molt característics dins d’un corredor són els nodes inicial i final que s’han 
anomenat entrades i sortides. Aquest nodes són únicament una eina per definir la situació 
exacta del lloc d’entrada i de sortida dels corredors d’estudi, i per tant no consumeixen 
temps. 

4.3.2.  Arcs 

Dins dels corredors, les zones on els autobusos recorren una distància són els arcs. Un arc 
sempre es troba comprès entre dos nodes del tipus entrada o sortida, parada, o intersecció.  

Comportament determinista 

El temps que un autobús es troba dins un arc ve determinat per dos factors, el primer és el 
temps que l’autobús necessita per recórrer la distància de l’arc sense patir cap situació 
imprevista que l’hi provoqui un augment del temps dins l’arc. A més, també es té en 
compte el fet que es poden produir demores en el temps de recorregut lligades a 
pertorbacions imprevistes dins de l’arc. 
 
El temps lliure dins un arc l’avaluarem com: 
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 On,   
L , longitud de l’arc (m) 

  v , velocitat de l’autobús en l’arc (km/h) 
  lliuret , temps lliure en recórrer l’arc (s) 
 
S’ha de tenir present que la velocitat lliure utilitzada pel càlcul del temps en els arcs, no és 
la velocitat comercial dels autobusos, sinó que és necessari corregir la velocitat comercial 
traient-li les afectacions dels semàfors i de les parades. Aquesta correcció es realitza 
mitjançant el calibratge del model.  
 
Com es pot observar, el model no té en compte les acceleracions i desacceleracions de 
l’autobús. Tal i com es troba implementada la funció, no és possible realitzar la 
modelització tenint-ho en compte, ja que el problema és implícit en aquestes 
circumstàncies. La funció modelitzada no requereix conèixer si l’autobús haurà d’aturar-se 
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a la següent intersecció. En canvi, en el cas de considerar les acceleracions per poder 
calcular el temps a l’arc és necessari conèixer les acceleracions i calcular el temps que es 
troba accelerant i frenant. Però, per això és imprescindible saber si l’autobús s’aturarà o no 
a la intersecció (Arbiol, 2006). Considerant acceleracions la funció seria implícita ja que 
per saber si l’autobús s’atura és necessari conèixer el temps en recórrer l’arc, però per 
calcular el temps és necessari saber si s’haurà o no d’aturar. En l’únic cas que s’han 
considerat les acceleracions és en el càlcul del temps de posicionament en una parada 
(Veure Temps de posicionament).  

Comportament probabilista. Pertorbacions a l’arc 

Al llarg de tot el recorregut d’un autobús, a part de totes les variables físiques que 
intervenen (velocitat lliure de l’autobús, el temps de parada, etc.), també s’ha tingut en 
compte que els autobusos pateixen una sèrie de pertorbacions degudes a vehicles 
estacionats incorrectament, a taxis, a girs a la dreta o a l’esquerra d’altres vehicles, a la 
càrrega i descàrrega, etc. Aquestes pertorbacions es poden modelar com un procés de 
Poisson amb successos que ocorren amb una periodicitat i duren una quantitat de temps 
finit. 
 
Per avaluar les pertorbacions que es trobarà un autobús al llarg del seu recorregut, s’ha 
tingut en compte que és un succés aleatori, associat a una certa probabilitat d’ocurrència.  
 
Una de les hipòtesis necessàries és que els successos són independents entre sí, és a dir, el 
fet que un vehicle s’hagi trobat un incident fa un moment no influeix en la probabilitat de 
què se’n trobi un immediatament. Aquest fet no és real, és ben conegut per tothom que el 
comportament del conductors es troba influenciat per la situació que tenen al seu voltant. 
La probabilitat que un conductor, amb intenció d’estacionar, ho faci en un lloc determinat 
és funció del nombre de vehicles que han realitzat alguna actuació no permesa en el lloc 
pertinent. A major nombre de comportaments incorrectes en un espai, major és la 
probabilitat que els altres conductors tinguin el mateix comportament. 
 
El temps que un autobús es trobarà dins un arc degut únicament a successos no previstos 
vindrà determinat per: 
 

op tnt ⋅=      (4.2) 

   
On,   

  n , número de pertorbacions 
  0t , temps unitari de cada pertorbació  
 
El temps de residència d’un autobús en un arc ve determinat pel temps necessari per 
recórrer l’arc ( lliuret ) i pel temps que es trobarà pertorbat per circumstàncies aleatòries. Per 
tant el temps total en l’arc serà: 
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El valor del paràmetre n, és a dir, el número de pertorbacions que es considera que el 
vehicle es trobarà en un cert temps de permanència a l’arc de la xarxa, ve determinat per la 
probabilitat de Poisson associada a aquest número d’ocurrència de successos: 
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On,   

P , probabilitat de què en un temps t l’autobús s’hagi d’aturar n vegades 
n , número de pertorbacions en l’arc 
λ ,  número de pertorbacions per hora de residència a l’arc 
t , temps de residència en l’arc. 
 

És necessari considerar un llindar de probabilitat a partir del qual acceptem que el succés 
es produeix. En aquest cas s’ha considerat una probabilitat del 0.95 com a valor llindar.  

4.3.3.  Parades 

Tipus de parada i operativa (simple o doble) 

Un dels factors importants per determinar el temps de parada és el seu tipus, és a dir, si 
disposa d’una o dues plataformes destinades a la càrrega i descàrrega de passatgers. Com 
ja s’ha comentat anteriorment el model permet considerar parades simples, i parades 
dobles. Les dobles permeten realitzar l’operació en dues plataformes consecutives i 
alineades. El fet de tenir la parada doble alineada comporta que si tenim un autobús 
detingut a la última posició, i al mateix temps tenim la primera posició lliure, si en aquest 
instant arriba un altre autobús, aquest no podrà accedir a la primera plataforma, ja que la 
parada és en línia i no permetem que els autobusos s’avancin entre ells.  
 
La funció bàsica programada amb el Visual Basic (veure annex 1) dóna com a resposta 
dues variables, per una banda el temps que l’autobús es troba en el node, i per l’altra, la 
posició de servei. Aquesta última està pensada únicament pel cas de les parades, ja que 
determina quina és la plataforma en què es realitza la càrrega i descàrrega de passatgers. 

Dwell time 

El temps que un autobús necessita per carregar i descarregar tots els passatgers en una 
parada, l’anomenat dwell time, vindrà determinat no només en funció de la parada en què 
ens trobem, sinó també en funció de la línia de l’autobús. La metodologia aplicable pel 
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càlcul del temps de parada ha estat desenvolupada per Transport Capacity and Quality of 
Service Manual (Kittelson & Associates, 2003). 
 
A continuació es descriuran els criteris adoptats a la parada, però abans és necessari 
descriure una sèrie de paràmetres.  

 
te , temps en què l’autobús arriba a la parada, respecte l’instant de referència.  
ps , número de plataforma en què es realitza la parada. 
ta , temps que l’autobús romandrà aturat a la parada. 
psant , número de plataforma en què realitza la parada l’autobús anterior. 
tsant , instant en què l’autobús anterior abandona la parada. 
dwt , dwell time. 
tdp , temps de posicionament dins la parada. 
 

La plataforma en què s’atura un autobús i el temps d’aturada segueix un procés de decisió 
representat pel diagrama de la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Esquema de la posició de servei i el temps d’aturada. 
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Temps de posicionament 

Per determinar el temps que un autobús es troba en una parada, a més de considerar el 
dwell time i el temps d’espera necessari perquè l’autobús anterior realitzi la seva parada, 
s’ha considerat el temps que serà necessari perquè un autobús es situï correctament. És a 
dir, el temps necessari perquè un autobús que es troba en espera abans de la parada es 
pugui col·locar a la plataforma adequada per fer la pujada i baixada de passatgers.  
 
En les situacions en les quals l’autobús que precedeix el que es vol estudiar es troba a la 
parada en el moment en què el d’estudi arriba a ella és necessari considerar el temps de 
posicionament. Això produeix que l’autobús d’estudi s’hagi d’esperar darrera del primer. 
En el moment en què el primer vehicle de transport públic surt de la parada, el d’estudi ja 
pot desplaçar-se fins a la posició destinada per a realitzar la parada correctament.  
 
La finalitat d’aquest apartat és descriure la metodologia utilitzada per determinar el temps 
necessari entre que l’autobús anterior abandona la parada, i el d’estudi es troba 
correctament col·locat per permetre la pujada i la baixada dels passatgers. Aquest temps és 
independent de l’anomenat dwell time. 
 
La condició matemàtica que caracteritza la situació en què un vehicle no és capaç d’assolir 
la velocitat màxima és:  
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     (4.5) 

  
On: 

  aa, acceleració d’arrencada 
  af, acceleració de frenada 
  d, distància recorreguda 
  Vmàx, màxima velocitat del vehicle 
 
Tenint en consideració aquesta situació, es pot determinar el temps de recorregut a partir 
de les següents equacions: 
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ffaa tata ⋅=⋅      (4.7) 

  
On: 

  ta, temps  d’arrencada 
  tf, temps de frenada 
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Per tant, el temps de posicionament d’un autobús en una parada vindrà determinat per: 
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A la Taula 4.1 es mostren els valors dels paràmetres dels quals depèn el temps de 
posicionament. Les acceleracions considerades són les que recomana el Transit Capacity 
and Quality of Service Manual. A més s’ha considerat que la distància necessària per 
posicionar-se és la longitud de l’autobús anterior, és a dir, 12 m en el cas d’autobusos 
simples i 18 m en el cas d’articulats. 
 

 
Variables autobús simple 

Velocitat màxima (m/s) 14 
Acceleració (m/s2) 1,2 

Desacceleració (m/s2) 1,2 

Distància (m) 12 

Temps de posicionament 6 

Variables autobús articulat 
Velocitat màxima (m/s) 14 

Acceleració (m/s2) 1,2 
Desacceleració (m/s2) 1,2 

Distància (m) 18 

Temps de posicionament 8 
 

Taula 4.1. Temps de posicionament en funció del tipus d’autobús. 

 
Com es pot observar, els càlculs s’han realitzat pels dos tipus de vehicles que circulen pels 
corredors d’estudi, és a dir, per autobusos simples i per articulats. Donat que en el model 
el temps de posicionament és característic de la parada, i en canvi el tipus d’autobús és 
funció de la línia, s’ha considerat la mitjana dels temps de les dues tipologies de vehicles 
ja que en cada parada poden circular diferents línies d’autobusos, i per tant diferents tipus 
de vehicles. Tenint en compte tots aquests aspectes, el temps de posicionament considerat 
és de 7 segons. 

4.3.4.  Interseccions 

Per avaluar el temps que un vehicle de transport públic s’haurà d’esperar en una 
intersecció semaforitzada s’han de tenir en compte paràmetres com ara: el desfasament, el 
temps de cicle, i el temps en verd. 
 

• El desfasament és la diferència temporal entre el moment de referència escollit 
com a origen de temps, i l’encesa d’una determinada llum verda en un moviment 
d’una intersecció.  

 
• El temps de cicle és l’interval de temps en què es troben compreses totes les fases 

d’una intersecció. És el temps des de què s’encén la llum verda per un determinat 
moviment, fins a que es torna a posar en verd. 
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• El temps de verd és una de les fases del cicle semafòric. És el temps que un 

determinat moviment té el semàfor en verd. Per tant, sempre serà igual o menor al 
temps de cicle.  

 
La priorització semafòrica es pot fer des de diversos punts de vista, en aquest cas es tindrà 
en compte que els temps de cicle són els inicials a totes les interseccions. A l’optimització 
del sistema no es variaran els temps de cicle. En el cas que ens tracta, per poder millorar el 
transport públic col·lectiu de superfície s’actuarà exclusivament sobre el desfasament. Tot 
i així s’ha de tenir present les limitacions d’aquestes variacions comentades anteriorment. 
 
Per determinar el temps que un autobús s’aturarà en una intersecció regulada per semàfor, 
a part de saber les característiques principals del cicle de la intersecció, serà necessari 
definir noves variables que es descriuen a continuació. 
 
Si l’autobús arriba a la intersecció abans que el temps de desfasament, indica que encara 
no ha començat cap cicle, i per tant imposarem que ens trobem en el cicle 0. És a dir, si (te 
< D) vol dir que n = 0 . 
 
Si pel contrari te ≥  D vol dir que ens trobem en el cicle n, on n és: 
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On,  
 n, número de cicle que es troba la intersecció en el moment d’arribada de 

l’autobús 
te,  instant d’arribada de l’autobús a la intersecció 
D,  desfasament del cicle 
Tc,  temps de cicle 
( )−· , nombre enter inferior a · 

 
A més cal definir una variable (s) que ens determini el temps transcorregut del cicle en el 
moment en què l’autobús arriba a la intersecció. 
 

DTcntes −⋅−=      (4.10) 

 
Donats tots els paràmetres anteriors, s’avaluarà el temps que un autobús es troba aturat de 
la següent forma: 

 
1. Si el temps transcorregut del cicle és superior al temps de verd d’un cicle (s > Tg) 

llavors: 
 
ta = Tc-s 
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2. Si el temps transcorregut del cicle és negatiu (s < 0) indica que es troba en el cicle 
n, i per tant: 

 
ta = - s 
 

3. Si el temps transcorregut del cicle és inferior al temps en verd d’un cicle i és 
positiu (0 < s ≤  Tg) llavors: 
 
ta = 0 

4.4. Ocupacions dels vehicles 

Una de les variables necessàries per tal de donar prioritat a l’autobús en front del vehicle 
privat és l’ocupació d’aquests modes de transport. L’ocupació dels vehicles a la funció 
objectiu és important ja que el temps a minimitzar és la suma de tots els temps dels 
usuaris, i no dels vehicles. Per tant, l’ocupació donarà una major prioritat a aquells 
vehicles amb més usuaris. 
 
Les ocupacions dels vehicles de la xarxa vénen determinats per l’arc en què es troba el 
vehicle i per la línia de l’autobús. Això comporta que s’hagi d’associar una certa ocupació 
als altres tipus de node. Té sentit associar a cada node l’ocupació que té l’arc anterior, ja 
que en el cas de tenir una intersecció, el temps que el vehicle romandrà aturat en ella 
afectarà als mateixos viatgers que els de l’arc anterior degut a que no s’ha realitzat cap 
pujada o baixada de viatgers.  
 
En el cas de tenir una parada, el temps que el bus necessita per situar-se a la plataforma 
corresponent i el seu temps de càrrega i descàrrega de passatgers afectarà als que es troben 
a l’autobús abans de la parada, i per tant a l’ocupació de l’arc anterior. Per últim, en el cas 
de les entrades i sortides de la xarxa, degut a que no consumeixen temps, no té sentit 
associar cap ocupació a aquest tipus de node.  

4.5. Entrades al sistema 

Un del inputs del model és l’instant d’entrada dels autobusos al sistema. Aquesta és una 
variable influent en el temps dels autobusos a la xarxa ja que si dos autobusos arriben 
aparellats es molestaran al llarg del recorregut. Per tant, és una variable que requereix que 
s’ajusti el màxim possible a la realitat de la xarxa que s’estudiï. 
 
El més desitjable seria conèixer en exactitud l’instant d’entrada al sistema de tots els 
autobusos que entrin dins l’interval de temps d’estudi. Això és molt complicat ja que 
normalment no és possible disposar d’aquest tipus de dades degut a la inexistència de 
dades de camp, o a la poca representativitat de les dades existents. 
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En el capítol 6 d’aquesta tesina s’implementa el model a la ciutat de Barcelona. En aquest 
cas, no es disposaven de dades sobre les entrades dels autobusos en cap dels sis corredors, 
i per tant, s’han determinat a partir dels intervals de pas de les línies d’autobús, tal i com 
es descriu en el capítol esmentat. 
 
 
 


