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5. MÈTODE D’OPTIMITZACIÓ 

5.1. Introducció 

El model desenvolupat pel càlcul dels temps que els autobusos es troben als corredors 
depèn de diversos paràmetres comentats en apartats anteriors. La gran diversitat d’aquests 
genera una funció objectiu a minimitzar molt complexa. 
 
Els mètodes numèrics més usuals permeten assolir els òptims del problema, però depenent 
del mètode pot donar lloc a solucions locals o globals.  El problema rau en el fet de què els 
òptims que s’assoleixen depenen de: el mètode d’optimització, les característiques de la 
funció o de la modelització del problema i, per últim, les condicions inicials del problema.  
 
En el cas que es tracta, l’objectiu és obtenir la millor situació que disminueixi el temps 
dels usuaris a l’autobús. Amb els mètodes clàssics d’optimització només serà possible 
obtenir els mínims locals. Degut a tots aquests aspectes, s’ha proposat la utilització de 
mètodes metaheurístics per a l’optimització. 
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5.1.1. Algorismes metaheurístics 

Els algorismes metaheurístics combinen mètodes heurístics bàsics per explorar solucions 
que es troben més lluny de l’òptim global. Varien i accepten les configuracions associades 
als canvis de l’estat segons procediments probabilístics.  
 
Els algorismes metaheurístics es poden dividir en dos grans grups, els que es basen en 
trajectòries i els que ho fan en poblacions. Els primers generen un camí a l’espai de cerca 
mitjançant operacions de moviment a partir de la solució inicial. Els més coneguts 
d’aquests són la Cerca Tabú (TS) i el Recuit Simulat  (SA). Per altra banda, els basats en 
poblacions implementen el procés de cerca mantenint simultàniament un conjunt de 
solucions. Els més coneguts són els Algorismes Evolutius (EA) i la Colònia de Formigues 
(ACO). 
 
La Cerca Tabú (Tabú Search – TS) es pot considerar com un procediment de cerca local 
que evita quedar atrapat en òptims locals mitjançant l’ús d’una memòria. Aquesta 
metaherística va ser proposada per Glover (Glover, 1986). A principi de la present dècada 
s’han dedicat nombrosos treballs a analitzar la descripció dels fonaments i aplicacions a 
problemes combinatoris(Grove and Laguna, 2002).  
 
La implementació més senzilla d’aquests algorismes comença amb una solució factible x  
que s’intenta optimitzar mitjançant una estratègia de cerca local. Per aquest fet es descriu 
un veïnat ( )xV  de la solució, de forma que s’intenta assolir solucions millors realitzant 
operacions de moviment. El veïnat reduït es pot definir com ( ) ( )xVxV ⊆* . La memòria a 
curt termini o llista tabú T restringeix les solucions que es poden assolir des de una solució 
donada, ja que es prohibeixen certs moviments, concretament les solucions que s’han 
visitat recentment. La forma de procedir consisteix en seleccionar iterativament la millor 
solució possible de veïnat reduïda, introduint a la memòria la última solució visitada. La 
memòria evita que es visitin solucions recents, i així que no es produeixin efectes cíclics 
en la cerca. Desprès de cert temps les solucions emmagatzemades a la llista perden el seu 
estatus de tabú, ja que se suposa que la cerca es troba suficientment lluny per assolir 
novament aquesta solució.  
 
El Recuit Simulat (Simulated Annealing – SA) s’inspira en el procés termodinàmic 
conegut com a “recuit”. Aquest procés consisteix escalfar fins a altes temperatures el 
sistema a optimitzar per posteriorment refredar-lo lentament fins que no es produeixin 
canvis en el sistema. La variable de control del procés és la temperatura.  
 
La reducció de la temperatura al llarg de tot el procés és de forma discreta. La probabilitat 
que marca el criteri d’acceptació es regeix per l’estat del sistema, és a dir, per la seva 
temperatura. A la situació inicial el criteri d’acceptació permet introduir moviments que 
incrementen el cost del sistema, en canvi en estats més avançats les solucions amb un 
major cost tenen una probabilitat pràcticament nul·la. La finalització arriba quan s’han 
assolit un nombre màxim d’iteracions o bé s’arriba a la convergència de la solució a un 
valor determinat. 
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Un del algorismes basats en poblacions és la Colònia de Formigues (Ant Colony 
Optimization – ACO). Aquests estan inspirats en el comportament de les formigues a la 
naturalesa. Va ser proposat a principis de la dècada dels noranta poder resoldre problemes 
d’optimització combinatòria. 
 
El rastre de feromones que deixen les formigues pel camí que passen els permet 
determinar la ruta més curta. Cada formiga pren una decisió probabilística influïda per la 
quantitat de feromones que detecta. Inicialment no hi ha rastre de feromones, i per tant 
cada formiga tria un camí aleatòriament, però les formigues que han elegit el camí més 
curt, arriben abans al menjar i en el camí de tornada detecten amb més probabilitat el 
rastre de feromones que indica el camí més curt. D’aquesta forma, a mesura que 
s’incrementa el temps i les iteracions, el camí més curt cada vegada és més atractiu. El 
rastre de feromones és un mecanisme per la descripció d’una funció de distribució de 
probabilitat sobre l’espai de cerca, que determina quines són les parts de l’espai que s’han 
d’explorar més intensament. 
 
Els algorismes evolutius (Evolutionary Algorithms – EA) són els que s’han triat per tal 
d’optimitzar la funció objectiu del problema que es tracta. En el següent apartat es descriu 
en detall el comportament d’aquest tipus d’algorismes. 

5.2. Algorismes evolutius 

5.2.1. Introducció 

Els algorismes evolutius estan basats en les idees de l’evolució i l’adaptació de la natura. 
Són algorismes robustos que permeten resoldre complexos problemes que es troben en el 
món real. Els problemes que solen tractar aquest tipus de càlculs són problemes no lineals. 
Moltes de les tècniques de computació evolutiva estan inspirats en l’evolució molecular, i 
en processos naturals d’evolució. 
 
Els algorismes evolutius es basen en el concepte de poblacions i d’individus. En cada 
iteració que es realitza, es manté una població d’individus. Cada un dels individus és una 
solució potencial del problema. Aquesta solució potencial es representa per cada individu 
mitjançant una estructura anomenada cromosoma. Els individus a cada iteració es creuen 
entre ells, o bé tenen descendència. Per tal de generar nous individus, i per tant augmentar 
l’espai de cerca, després d’avaluar la solució que s’obté a cada iteració, s’identifiquen els 
millors individus de la població que seran els progenitors de la següent. Mitjançant 
operadors genètics es transforma la població per formar nous individus que potencialment 
seran millors. 
 
Els algorismes evolutius són processos iteratius i estocàstics que treballen amb un espai de 
cerca molt més elevat que altres tipus d’algorismes existents. Això ajuda a la convergència 
global dels mètodes evolutius, tot i que no es pot assegurar que s’assoleixi un òptim global 
ja que el concepte d’obtenció de la solució òptima no és adequat per aquest tipus de 
mètodes. Els mètodes evolutius només saben que la solució obtinguda és millor 
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comparada amb solucions buscades prèviament. Per aquest fet és molt difícil determinar 
en quin moment el càlcul pararà. La solució s’obtindrà en el moment en què les cerques de 
noves poblacions determinin que el progrés cap a una població millor és improbable o bé 
quan s’excedeixi el límit de càlcul imposat. Això provoca estar durant llargs períodes de 
temps calculant sense saber en quin moment s’obtindrà la solució, ni si aquesta serà la 
millor. 
 
Una de les metodologies que es poden dur a terme per millorar la solució, és tornar a 
utilitzar un altre cop un algorisme evolutiu a partir de la solució obtinguda prèviament. A 
més, en alguns casos també pot ser interessant utilitzar en un segon càlcul un algorisme 
com el Gradient Reduït Generalitzat (GRG) ja que l’aproximació que tenim inicialment 
pot ser prou bona perquè el mínim local que troba aquest mètode es converteixi en un 
mínim global degut a tenir una aproximació inicial basada en una solució obtinguda 
mitjançant un algorisme evolutiu.  
 
En el cas concret del problema que es planteja, canviar els desfasaments dels semàfors 
d’una regió de la ciutat de Barcelona. A més, per controlar el moment de finalització del 
càlcul, és precís imposar restriccions sobre el màxim temps de càlcul, la convergència, i la 
precisió que s’assumeix.  

5.2.2.  Història de la computació evolutiva 

La computació evolutiva comprèn quatre branques diferents: les estratègies evolutives, la 
programació evolutiva, els algorismes genètics i els programes genètics.  
 
La diferència més significativa entre la programació evolutiva i les estratègies evolutives 
és com seleccionen els individus que es combinaran per formar una nova població. La 
programació evolutiva no utilitza cap combinació ni mutació, però utilitza una competició 
probabilista com a mecanisme de selecció. Les estratègies evolutives, en canvi, utilitzen 
un vector de números reals en front als problemes d’optimització numèrica que utilitzen 
una cadena binària. 
 
La programació evolutiva va ser proposada inicialment per Fogel a mitjans dels anys 
seixanta com una manera d’obtenir intel·ligència artificial (Fogel et al., 1966). Fins els 
anys vuitanta també es va aplicar la programació evolutiva a problemes de combinatòria i 
d’optimització numèrica.  
 
Les estratègies evolutives van ser proposades en un primer moment a la Technical 
University of Berlin per Rechenberg i Schwefel l’any 1965 com una tècnica 
d’optimització numèrica. L’estratègia d’evolució original no utilitzava poblacions. Les 
poblacions van ser introduïdes posteriorment dins les estratègies evolutives (Schwefel, 
1981; Schwefel, 1995). Shwefel va desenvolupar les estratègies (µ+λ)-EE i (µ,λ)-EE. 
 
L’actual esquema d’algorismes genètics va ser proposat primerament per Holland 
(Holland, 1975) i pels seus estudiants. Encara que algunes de les idees ja havien aparegut 
anteriorment l’any 1957 en el context de simulació de sistemes genètics. Els algorismes 
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genètics van ser la primera proposta per adaptar algorismes de cerca, encara que es van 
utilitzar principalment per algorismes d’optimització global per problemes numèrics o de 
combinatòria. Els algorismes genètics es poden incloure dins de la programació evolutiva, 
i per això serveixen per optimitzar funcions, però a més, també són útils per planificació 
de tasques, aprenentetge, etc. 
 
Els programes genètics es poden considerar com una aplicació dels algorismes genètics 
per evolucionar l’estructura dels cromosomes. A més, s’estenen els algorismes evolutius a 
la programació per ordinador. El concepte de programes genètics van començar a ser 
utilitzats per Koza.  
 
Actualment, el concepte general d’algorismes evolutius és utilitzat en moltes recerques 
que utilitzen l’estructura d’algorismes evolutius bàsica. Les estratègies evolutives, la 
programació evolutiva, els algorismes genètics i els programes genètics gairebé utilitzen el 
mateix esquema computacional. 

5.2.3. Estructura dels algorismes evolutius 

Els algorismes evolutius a diferència d’altres, tenen dos elements molt destacats. Per una 
banda tots es basen en poblacions, i per una altra es produeix un intercanvi de 
comunicació i d’informació entre els individus de la població. Per tant la cerca es fa a 
partir de la informació d’una població d’estructures, enlloc d’utilitzar una direcció o una 
estructura simple. Aquestes comunicacions i informacions que s’intercanvien són les que 
donen el resultat de la selecció i/o recombinació que fan els algorismes evolutius. 
 
L’estructura dels programes evolutius és la següent: 
 

inici 
  t ←  0 
  Iniciació de P(t) 
  Avaluació de P(t) 
  mentre (no condició de fi) fer 
   inici 
    t ←  t + 1 
    Selecció P(t) de P(t-1) 
    Transformació P(t) 
    Avaluació de P(t) 
   fi 
 fi 

Font: Robusté (2005) 
 
Els algorismes genètics segueixen un esquema que consta de cinc fases molt diferenciades. 
Parteixen d’una població inicial, a partir de la qual es seleccionen els millors individus per 
ser els progenitors de la nova població. Alguns dels descendents d’aquests pateixen una 
modificació, i posteriorment són avaluats, ja que encara no ho han estat. Finalment, un cop 
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seleccionats els individus que formaran la nova població, els que no han estat seleccionats 
són descartats.  
 

 
Figura 5.1. Funcionament algorismes genètics 

 
Els algorismes evolutius realitzen les cerques de les noves poblacions a partir de generar 
descendència (nous individus) i a partir d’individus ja existents. Els diferents tipus 
d’elecció dels individus existents, i de generació de nous individus és el que porta a 
diferents tipus de d’algorismes. 

5.2.4. Comportament dels algorismes evolutius 

Per a cada iteració t, els algorismes evolutius mantenen una població d’individus P(t) = 
{x1

t, x2
t, x3

t,..., xn
t}. Cada individu és una solució potencial del problema estudiat. Cada 

solució xt és avaluada per obtenir una mesura de la seva bondat. Mitjançant mutacions o 
encreuaments a partir de la selecció d’individus més convenients de la població anterior es 
crea una nova població (iteració t + 1). 
 
Les equacions del problema són eliminades de forma que l’espai de cerca queda definit 
per un conjunt d’inequacions que garantiran que les combinacions lineals de l’espai de 
solucions potencials produeixen solucions sense la necessitat que es compleixin les 
equacions presents en el conjunt de restriccions imposades. 
 
La generació de nous individus es fa mitjançant els operadors genètics. Les 
transformacions, com ja s’ha comentat anteriorment, poden ser mutacions o encreuaments. 
Les mutacions creen nous individus fent un petit canvi en un individu concret, en canvi els 
encreuaments creen nous individus combinant parts d’alguns.  
 
Un dels paràmetres d’un algorisme genètic és la probabilitat d’encreuament pc. Aquesta 
probabilitat dona el nombre d’individus que s’espera que prenguin part en el procés 
d’encreuament. (nombre d’individus esperats = pc · mida població). 
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El procés que es segueix per cadascun dels cromosomes de la població és: Primerament 
generar un nombre aleatori r comprés en el rang [0,1], i llavors si r < pc es selecciona el 
cromosoma per l’encreuament. Un cop escollits els elements, els cromosomes s’agrupen 
en parelles, i se’ls aplica un operador d’encreuament. En el cas de tenir un nombre 
imparell el que succeeix és que o bé se’n tria un de nou o un d’ells no participa en el 
procés. Després de creuar els cromosomes, els descendents passen a formar part de la 
població en el lloc dels seus progenitors que són eliminats. 
 
Un cop finalitzat el procés d’encreuament es passa a realitzar la mutació. Com en el cas de 
l’encreuament, en la mutació també es té en compte la probabilitat de què un individu 
pateixi una mutació pm. Per tant, el nombre d’individus que s’espera que formin part d’una 
mutació seran: pm · mida població. 
 
El procés que es segueix és el mateix que en el cas dels encreuaments, i per tant primer es 
genera un valor r aleatori per posteriorment si r < pm es selecciona l’individu per la 
mutació. Quan ja s’han mutat els individus, el cromosomes mutats substitueixen els 
cromosomes anteriors. Un cop realitzada la mutació i l’eliminació dels individus , cal 
avaluar els cromosomes per tornar a iniciar el procés. 
 
Les metodologies utilitzades pels diferents operadors genètics poden ser diferents però 
malgrat això, tots els algorismes evolutius comparteixen un mateix principi. Una població 
d’individus pateix diferents transformacions i durant aquest procés evolutiu, els individus 
lluiten per sobreviure. 

Anàlisi de l’òptim del problema 

Els algorismes genètics són heurístics, i per tant no sempre són capaços d’obtenir la 
solució òptima del problema. El comportament dels algorismes genètics és estocàstic, i 
potencialment poden generar solucions diferents en execucions diferents del mateix 
algorisme. En algunes condicions, el problema arriba a una convergència prematura, és a 
dir, no arriba a l’òptim. El problema que existeix en els algorismes genètics és que 
qualsevol implementació utilitza un nombre finit de mostres, iteracions i poblacions. Les 
estimacions basades en un mostreig finit, inevitablement presenten un error, i pot allunyar 
la trajectòria de cerca de la trajectòria esperada teòricament. Aquest problema es manifesta 
a la pràctica amb un pèrdua de diversitat de la població i amb una convergència prematura. 
 
Una de les claus es troba en la diversitat de la població inicial. Si aquesta és molt 
homogènia la pressió evolutiva és baixa, així quan els cromosomes formen part d’un 
procés d’encreuament, els nous individus no són gaire diferents dels seus progenitors. 
D’aquesta manera en tenir una mancança de diversitat en la població pot ser que no 
s’assoleixi l’òptim.  
 
L’establiment de la població inicial en un algorisme genètic es fa aleatòriament. La funció 
encarregada de generar la població inicial, genera cada gen d’un cromosoma d’una manera 
aleatòria dins dels rangs permesos per cada gen.  
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Una altra de les estratègies que es poden dur a terme per tal de millorar la diversitat de la 
població inicial és crear la població d’una forma mixta, generant una part de la població 
aleatòria, i aprofitar una part de la població obtinguda en altres execucions. D’aquesta 
forma s’augmenta la diversitat i conseqüentment s’afavoreix l’assoliment de l’òptim del 
problema.  
 
La rapidesa de convergència del problema cap a un òptim, la diferència entre l’òptim 
trobat i la solució real, entre altres aspectes, depèn de diversos paràmetres que cal 
considerar, entre els quals es troben els descrits a continuació. 
 
La mida de la població és el paràmetre que permet determinar els recursos necessaris i la 
velocitat de convergència. Si la mida és elevada pot ser necessari utilitzar molts recursos, i 
per tant alentir el funcionament de l’algorisme. Si pel contrari el valor és baix es pot 
obtenir una convergència cap a un punt no òptim, quan tots els individus de la població 
siguin molt iguals. 
 
El nombre d’iteracions també ens determina l’obtenció o no de l’òptim. Si el valor es alt 
ens podem trobar que es realitzin moltes iteracions innecessàries ja que l’òptim pot haver-
se assolit abans de realitzar moltes d’aquestes iteracions. El problema en el cas de triar un 
valor petit serà la no obtenció de l’òptim. 
 
Un altre paràmetre és la probabilitat de mutació o encreuament. Aquest determina quina és 
la probabilitat que té cada individu per participar a cadascun d’aquests processos. 
Generalment en un encreuament participen entre el 40 i el 75% dels individus d’una 
població, escollits aleatòriament, en canvi en una mutació hi participen menys d’un 1% de 
la població. 

5.2.5. Operadors genètics 

El disseny d’operadors genètics pretén obtenir mutacions d’individus que es trobin dins 
l’espai de cerca. Els operadors més usuals són el d’encreuament i el de mutació. Els 
operadors realitzen una mescla d’informació dels progenitors, elegits aleatòriament, i 
també modifiquen els individus de la població.  
 
L’operador d’encreuament és el principal responsable del funcionament dels algorismes 
genètics. És l’encarregat de combinar part dels individus per tal de formar-ne d’altres. Els 
individus que participen en l’encreuament han estat seleccionats prèviament d’acord amb 
els seu nivell d’acceptació. 
 
L’operador de mutació és l’encarregat de fer una modificació local en algun cromosoma. 
És el que s’encarrega de donar diversitat a la població, ja que dona una possibilitat a 
l’espai de cromosomes per que es puguin assolir punts de l’espai de cerca que no es 
trobaven a l’abast. En els últims moments de l’execució dels algorismes genètics, 
l’operador mutació és  més útil. Això és degut a que quan s’està prop de la solució òptima, 
la pressió evolutiva que hi ha és mínima, ja que no hi ha cap individu que sigui superior 
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als altres de la població. Per aquest motiu, la mutació genera una petita alteració del 
cromosoma millorant la població. 

5.2.6. Mecanismes de selecció 

Dins dels algorismes evolutius existeixen diferents metodologies de selecció. En el cas que 
s’està tractant, s’ha utilitzat un paquet pel full de càlcul anomenat Premium Solver 
Platform. A continuació es presenten les dues metodologies de selecció que han estat 
escollides com les més adequades: les deterministes (Deterministic Pattern) i les 
probabilistes (Randomized Local). 

Deterministes (Deterministic Pattern) 

Aquests tipus de cerca local utilitza el mètode dels patrons deterministes per trobar els 
nous individus que seran acceptats per la població. El patró de cerca és del tipus 
determinista, és a dir, no utilitza una mostra aleatòria per fer la tria. Però, a més, no depèn 
de la informació del gradient. Per tot això és un tipus de cerca útil per problemes n 
vegades derivables. Si es produeix una millora de l’individu, llavors és acceptat dins la 
població. 
 
Les estratègies evolutives duen a terme una selecció completament determinista. Com ja 
s’ha comentat anteriorment, Schwefel (1995) va desenvolupar les estratègies (µ+λ)-EE i 
(µ,λ)-EE. En aquestes estratègies es combinen 1≥μ  individus per generar 1≥λ  
descendents. En el cas de les (µ+λ)-EE el que es fa és seleccionar per la supervivència les 
µ millors entre les poblacions de pares i fills. En canvi, les estratègies (µ,λ)-EE fan la 
selecció de les µ millors entre la població descendent. En aquest últim cas s’ha de complir 
la condició de λμ > . Les seleccions (µ+λ) garanteixen un creixement monòton de 
l’adaptació del individus, però no són compatibles amb els canvis d’entorn. Això 
compromet el mecanisme d’adaptació dels paràmetres estratègics per aquest tipus de 
selecció concreta (µ+λ), molt especialment en el cas de tenir poblacions petites. Per aquest 
fet la selecció que és més recomanable avui en dia és la (µ,λ), és a dir, la que únicament 
utilitza la població descendent per a la selecció. 

Probabilistes (Randomized Local) 

Aquest tipus d’estratègia de cerca local genera un número petit de millors individus. Per 
tal de trobar la millor solució, utilitza una distribució de probabilitat per cada variable, els 
paràmetres utilitzats són una funció dels millors i pitjors individus de la població actual. Si 
es dona el cas que els nous individus de la població no satisfan les condicions imposades 
per problema, s’utilitzen estratègies per tal de què el nou individu es trobi dins l’espai 
factible. 
 



Priorització semafòrica com a estratègia de millora de la velocitat comercial dels autobusos 
 

Judit Mayoral (2008) 
 

46

Tant la programació evolutiva com els algorismes genètics utilitzen regles de 
supervivència probabilístiques.  
 
La programació evolutiva genera μ descendents a partir de μ progenitors. D’aquests, μ 
són seleccionats entre el conjunt de pares i de fills, mitjançant una variable de selecció 
estocàstica, essent  1≥q  un paràmetre de l’algorisme. Per a cada individu (t)P'  P(t)∈ka  

es trien q individus aleatoris de P(t) ∪ P’(t) i es comparen amb l’adaptació (fitness) de ka . 
Llavors per a cada ka es compten quants dels q individus són pitjors que ka , donant com a 
resultat una puntuació { }qwk ,...,0∈ . Els 2μ individus són ordenats descendentment en 
funció de la puntuació, i d’aquests els μ individus amb una puntuació més elevada són els 
seleccionats per formar la nova població. 
 
Pel que fa referència als algorismes genètics, Holland (1975) va veure la necessitat 
d’utilitzar la selecció proporcional per tal d’optimitzar la convivència entre l’exploració de 
les regions prometedores de l’espai de cerca, i l’exploració d’altres regions. La probabilitat 
de reproducció d’uns individus anomenats ia  ve donada pel seu fitness relatiu, és a dir, 
per l’adaptació de l’individu. La funció fitness és inversament proporcional al cost de cada 
individu en la solució. 
 

∑
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La nova població de progenitors es genera a partir d’escollir µ individus d’acord amb 
aquesta distribució de probabilitat.  

5.3. Metodologia de treball 

Per a poder determinar un escenari de coordinació semafòrica que permeti millorar la 
situació actual de l’autobús, és necessari optimitzar al màxim els desfasaments semafòrics 
d’alguns corredors de la ciutat de Barcelona. En aquest capítol es mostra la metodologia 
de treball que s’ha dut a terme per tal de determinar quin és el mètode més adequat que 
permeti arribar a optimitzar la funció objectiu de l’estudi, tenint en compte les 
característiques del problema. 
 
Per poder determinar les demores que pateixen els autobusos al llarg del seu recorregut, i 
per tant poder arribar a conèixer quin és el temps de viatge dels usuaris del transport 
públic en superfície, s’ha realitzat un model que determina en quin moment es troben els 
vehicles en cada intersecció i en cada parada. L’objectiu que es persegueix és minimitzar 
el temps dels usuaris al sistema. 
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Primerament s’han tingut en compte els mètodes GRG (Gradient Reduït Generalitzat) que 
utilitza el full de càlcul a partir de l’eina anomenada Solver. El problema principal que 
presenten aquests mètodes és que no asseguren que l’òptim assolit sigui el global. Aquest 
òptim depèn de les condicions inicials del problema. En el cas que es tracta és necessari 
arribar a una solució molt propera a l’òptim global, i no una solució que sigui un mínim 
local. A més, parteix d’unes condicions inicials que són les dades reals de la ciutat de 
Barcelona.  
 
L’algorisme del Gradient Reduït Generalitzat calcula els valors de la primera derivada 
parcial de la funció objectiu i de les restriccions en cada iteració. El càlcul de la derivada 
es pot realitzar a partir de diferents metodologies. Es poden considerar els punts de la 
iteració inicial i l’actual o bé tenir en compte únicament el punt actual pel càlcul. A més, el 
mètode GRG realitza una reducció del problema original a un altre sense restriccions 
resolent un sistema d’equacions. Llavors es tria una direcció de cerca al llarg de la qual 
s’estableix una millora de la funció objectiu. La tria es pot realitzar per diferents mètodes 
com poden ser el de Newton o el dels Gradients Conjugats. Un cop escollida la direcció, 
l’algorisme realitza una cerca a través de la direcció variant l’amplada del desplaçament 
per la millora de la solució.  
 
Degut a que no es pot assegurar que la solució obtinguda amb el mètode del GRG sigui un 
òptim global del problema a estudiar, es creu convenient no utilitzar mètodes GRG, i 
passar a estudiar els mètodes evolutius. 
 
En tots els casos que es mostren a l’annex 2 s’han utilitzat mètodes evolutius per tal 
d’obtenir una solució de la funció objectiu.  
 
L’anàlisi s’ha realitzat paral·lelament en dos tipologies de xarxa diferenciades que són: 
 

1. Corredors amb diverses interseccions. S’ha analitzat per 10, 50, 75, i 100 
interseccions cada corredor. A cadascun dels corredors a més de les interseccions 
també s’ha tingut en compte que entre aquestes hi hauran parades d’autobús. 

 
2. Xarxes, és a dir, diversos corredors que es creuen entre ells. S’han analitzat nou 

casos diferents que queden representats esquemàticament a la Figura 5.2. 
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Cas 1.1 Cas 1.2 Cas 1.3

Cas 2.1 Cas 2.2 Cas 2.3

Cas 3.1 Cas 3.2 Cas 3.3

 
Figura 5.2. Esquema de les tipologies de xarxa 

 
A més, en tots els casos s’ha realitzat el càlcul considerant que per cadascun dels carrers hi 
passaven 10 autobusos. Els diferents paràmetres que intervenen en el càlcul (temps de 
parada, velocitat dels vehicles, longituds dels arcs, tipus de parada, entre molts altres) 
prenen els mateixos valors en tots els escenaris considerats.  
 
Els tests s’han dut a terme creant escenaris d’assaig, és a dir, s’han definit unes 
característiques comunes en tots els escenaris que es volen calcular per analitzar el 
comportament dels mètodes en front a diferents configuracions de corredors (corredors o 
xarxa). La necessitat d’aquest plantejament és poder comparar els resultats sobre la base 
de què es parteix d’escenaris comparables. 
 
Tots els escenaris han estat avaluats per mètodes evolutius. En tots els casos s’han utilitzat 
dos mètodes que proporciona el paquet Premium Solver Platform pel full de càlcul. 
Aquests són el Randomized Local i el Deterministic Pattern, descrits anteriorment. 
 
A la Taula 5.1. Plantejament dels problemes de test que es mostra a continuació resumeix 
els escenaris de test que s’avaluaran. 
 
 

  Corredors Xarxa 

Probabilistes 
(Randomized Local) 

Deterministes (Deterministic 
Pattern) 

Nº interseccions: 
10, 50, 75, 100. 

Nº interseccions: 
1, 2, 3, 4, 6, 9. 

Taula 5.1. Plantejament dels problemes de test 

Conclusions de l’anàlisi de corredors 

A la Taula 5.2 i a l’annex 2 es pot observar que en el cas del Randomized Local quan 
augmentem el número d’interseccions del corredor, els temps de càlcul necessaris són 
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sempre creixents. En canvi en el cas del Deterministic Pattern no es compleix que en 
augmentar el nombre d’interseccions del corredor, el temps de càlcul sigui superior. Si 
s’obvia el cas particular de 50 interseccions es pot extreure la conclusió de què és 
necessari més temps de càlcul segons augmenta la dimensió del problema. 
 
Per aquest fet podem dir que el primer mètode es més previsible que el segon pel que fa 
referència al temps de càlcul. Cal dir que el cas en què el mètode Deterministic Pattern ha 
necessitat un temps de càlcul superior a l’esperat, la millora de la solució ha estat més gran 
que el cas del mateix corredor amb l’altre mètode.  
 
El percentatge de millora de la solució que s’obté, és funció de les condicions inicials del 
problema, ja que depèn més del número d’interseccions que té el problema que no pas del 
mètode utilitzat. Les millores obtingudes oscil·len entre el 4 i el 20 % respecte les 
condicions inicials en els tests realitzats i indiquen que les tècniques utilitzades són 
satisfactòries. 
 
No es pot assegurar que un mètode obtingui sempre una millor solució per unes 
condicions inicials donades tot i que la diferència relativa és petita. Com es pot observar 
en el quadre resum de l’annex la millor solució no sempre ve donada pel mateix mètode. 
 
Finalment, segons mostra la Taula 5.2 i l’annex 2, ambdós mètodes presenten un grau de 
millora molt semblant en cada test realitzat. De forma general, les tècniques deterministes 
(Deterministic Pattern) necessiten menys temps de càlcul que les probabilistes 
(Randomized Local) tret d’algun cas particular (50 interseccions) que han necessitat el 
mateix temps de càlcul. 
 
De forma general es comprova com amb corredors de menys interseccions és més fàcil 
millorar la solució que quan el problema és més gran. Tot i que no és possible intuir un 
comportament lògic dels problemes en quan a temps de càlculs en front el grau de millora 
de la solució sí es pot concloure que en tot cas els temps de càlcul requerits són assumibles 
amb equips lleugerament sofisticats. 
 

Interseccions 
de la xarxa 

Mètode d'optimització 
utilitzat 

Valor 
inicial Valor final Millora 

relativa (%) Temps 

10 Randomized Local 133960 15,833 1h 53min 

10 Deterministc Pattern 
159160 

137077 13,875 37min 

50 Randomized Local 691038 20,683 3h 30min 

50 Deterministc Pattern 
871240 

673437 22,704 3h 30min 

75 Randomized Local 1127910 4,187 5h 13min 

75 Deterministc Pattern 
1177205 

1129199 4,078 2h 19min 

100 Randomized Local 1566424 11,679 5h 42min 

100 Deterministc Pattern 
1773560 

1549056 12,658 2h 28min 

Taula 5.2. Taula resum dels resultats obtinguts en l'estudi dels mètodes evolutius per les diverses 
tipologies de corredors. 
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Conclusions de l’anàlisi de xarxes 

Respecte al temps de càlcul s’extreuen les següents conclusions. 
 

1. En les tipologies de xarxa del cas 1, sempre que augmenta el número de nodes, 
augmenta també el temps de càlcul.  

 
2. En els altres dos casos no sempre succeeix així. En el cas 2 el fet de no seguir una 

relació creixent pot ser degut tant a la solució prematura dels casos 2.3. com a 
l’excés de temps necessari en els casos 2.2. Pel que fa el cas 3 que tampoc segueix 
una relació creixent entre els temps de càlcul i l’augment de les interseccions de la 
xarxa, pot ser degut tant a la convergència prematura del cas 3.2. com a l’excés de 
temps de càlcul del cas 3.1.  

 
3. Si s’observen quines són les tipologies de les xarxes que no donen els temps 

esperats, es pot observar que la tipologia 2.2. i la 3.1. són la mateixa. Això vol dir 
que segurament el fet de no obtenir els valors esperats tant en els casos 2 i 3 és 
degut principalment a l’excessiu temps de càlcul de la tipologia que consta de tres 
carrers que es creuen en dos interseccions comuns, és a dir, dels casos 2.2. i 3.1. 

 
Les millores relatives del temps total de tots els usuaris de l’autobús en tots els casos 
estudiats de xarxes oscil·len entre el 13 i el 26 % (problemes test) per tant és clar que les 
tècniques aplicades donen resultats satisfactoris. 
 
En tots els casos no s’observa una correspondència clara entre el temps de càlcul i el grau 
relatiu de millora de la solució obtinguda. Això reflexa clarament la complexitat del 
problema plantejat. 
 
Si s’observen les gràfiques de l’annex 2 es pot observar que en problemes petits el mètode 
probabilista dona una millora superior per un mateix nombre d’interseccions, en canvi per 
a problemes més grans ja no és així. 
 
De forma general sí es pot intuir una millora relativa superior en problemes petits en front 
problemes grans, tot i que no es pot afirmar categòricament que les xarxes amb més 
interseccions tinguin una major o menor millora de la solució. Com és lògic això s’explica 
perquè és més senzill tractar un problema de coordinació semafòrica amb poques 
interseccions, ja que en canviar les característiques d’una d’elles s’afecta a menys 
interseccions que en el cas de tenir una xarxa més gran, i per tant la millora que es pot 
assolir és major. 
 
Finalment i en base als resultats dels problemes de test, cal destacar que el temps de càlcul 
necessari és assumible amb equips de computació lleugerament sofisticats. En cap cas el 
problema d’aplicació a Barcelona plantejat supera els requeriments de càlcul dels 
problemes més complexos proposats com a test. 
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Interseccions 
es creuen 

Interseccions 
totals 

Mètode d'optimització 
utilitzat 

Valor 
inicial 

Valor 
final 

Millora 
relativa (%) Temps 

23 Randomized Local 290640 25,7313 31min 1 (Cas 1.1 i 2.1) 
23 Deterministc Pattern 

391336 
322902 17,4873 18min 

34 Randomized Local 421722 26,3465 3h 40min 2 (Cas 2.2 i 3.1) 
34 Deterministc Pattern 

572576 
428421 25,1766 4h 27min 

45 Randomized Local 631686 13,1889 1h 30min 3 (Cas 2.3) 
45 Deterministc Pattern 

727656 
566879 22,0952 3h 58min 

44 Randomized Local 599547 19,7583 1h 46min 4 (Cas 1.2 i 3.2) 
44 Deterministc Pattern 

747176 
613013 17,9560 1h 26min 

54 Randomized Local 740001 16,6681 6h 6 (Cas 3.3) 
54 Deterministc Pattern 

888016 
712941 19,7153 6h 51min 

63 Randomized Local 922557 17,9786 7h 36min 9 (Cas 1.3) 
63 Deterministc Pattern 

1124776 
973299 13,4673 2h 3min 

Taula 5.3. Taula resum dels resultats obtinguts en l'estudi dels mètodes evolutius per les diverses 
tipologies de xarxes. 

5.4. Conclusions del mètode d’optimització 

Els dos mètodes evolutius d’optimització avaluats en aquest capítol de la tesina són 
capaços d’obtenir millores tant de corredors com de xarxes. A més en tots els casos 
estudiats durant els testos, els temps de càlcul emprats es consideren assumibles. Per tant 
es considera que els mètodes evolutius emprats són aptes per millorar els plans semafòrics 
a partir de la situació actual. 
 
Degut a que els resultats obtinguts durant els testos donen millores de la solució molt 
disperses en funció de les característiques de la xarxa o corredor, es considera que no hi ha 
un mètode amb unes característiques més adequades per tots els casos.  
 
Per tant, es considera que els mètodes evolutius són aptes per l’optimització dels plans 
semafòrics de corredors i xarxes mitjançant el model desenvolupat, però al no existir una 
diferència clara entre les millores assolides pel mètode probabilista en front el 
determinista, es consideren els dos aptes. L’elecció d’un o altre dependrà de les 
característiques concretes de la xarxa a la qual es vulgui implementar el model. Com 
s’explica al capítol 6 d’aquesta tesina, per al cas de la implementació a la ciutat de 
Barcelona, el mètode que ha assolit millors resultats ha estat el probabilista. 
 
 
 
 


