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- 2. OBJECTIUS – 
 

Degut a la falta d’informació i d’estudis existent sobre els sistemes Bus 
Rapid Transit (BRT), s’ha cregut convenient l’elaboració d’un document de 
caràcter tècnic que permeti la introducció a aquest món a tot aquell que ho 
desitgi. Tanmateix, tot i el caràcter informatiu d’aquest estudi, existeix un 
objectiu més pràctic; així doncs, l’objectiu principal d’aquesta tesina és la 
creació d’un sistema d’ajuda de decisió, el que es coneix en anglès com a 
Decision Suport System.  

La missió d’aquest model no és altra que la de proposar a l’usuari aquelles 
mesures que s’ha programat més eficients a adoptar en un sistema BRT d’un 
conjunt d’actuacions definides anteriorment i avaluar els costos totals pel 
sistema (separant els de l’usuari dels de l’operador). És a dir, si es vol implantar 
en un corredor determinat una línia BRT, aquest model determina quines 
característiques ha de tenir aquesta línia per aconseguir el cost mínim del 
sistema. 

Per a fer-ho, s’ha de saber a priori sobre quins camps es vol actuar, en 
aquest cas, només s’han tingut en compte iniciatives referents als vehicles 
usats, a la via de circulació, les parades, la prioritat semafòrica i el sistema 
d’informació a passatgers. És possible que existeixin altres mesures diferents a 
les aquí considerades, però no és possible tenir en compte totes les opcions 
existents. 

Així doncs, el model durà a terme tots els càlculs de cada opció 
considerada,  incloent el cost pels usuaris i per l’operador, per  a trobar 
finalment la millor alternativa possible. No obstant, el model no només informa 
de com ha de ser la línia BRT i de quins costos associats té, sinó que calcula el 
nombre de vehicles necessaris i la velocitat comercial a la que circularan. 

 

 




