
DISSENY EFICIENT DE XARXES D’AUTOBUS 
 

 28

4. METODOLOGIA 
La metodologia seguida per a trobar una eina de planificació i disseny de 

xarxes d’autobús comença descrivint un nou model de generació de rutes i, a 
continuació, l’algorisme que permet aplicar-lo.  

Aquest nou model de generació de xarxes d’autobús representa una millora 
del model de Ceder i Israelí [1998], on s’hi inclou la forma de calcular els temps 
de recorregut i les velocitats comercials dels autobusos explicades en el Transit 
Capacity and Quality of Service Manual-2003 (veure Annex 1).  

A més, aquest nou model no conserva els temps de recorregut dels 
autobusos constants, com fan la resta de models estudiat en el Capítol 3, sinó 
que actualitza els temps i els recorreguts en funció del flux de vehicles que hi 
ha en la xarxa. 

 
Per a poder veure les aplicacions del nou model, s’ha d’implementar una 

eina computacional (Desicion Suport System) que ens permeti treballar sobre 
una bateria de problemes. 

A partir d’aquesta bateria de problemes, es realitzaran varis estudis que 
ajudaran a entendre les millores del nou model, així com analitzar els resultats 
obtinguts en aquests. 
 

4.1. Bateria de problemes 

S’utilitzen 3 tipus grafs diferents que cada un d’ells representa un tipus de 
ciutat diferent. En primer lloc es té una ciutat en forma de quadrícula, com 
podria ser l’Eixample de la ciutat de Barcelona. El següent tipus de ciutat és del 
Radial, o sigui que està compost per un centre amb varis nodes, i un conjunt de 
corones o circumval·lacions al voltant del centre. Finalment s’ha agafat un tipus 
de ciutat tipus Satèl·lits, en que el centre està connectat amb altres centres per 
una sola via.  

 
Com es veurà en apartats posteriors, les dades d’entrada necessàries per a 

l’algorisme són la Matriu de Demanda, el grafs G(N,A) amb posició de nodes i 
arcs, i coeficients i paràmetres per als càlculs.  

A continuació es descriuen els tipus de grafs i de demanda utilitzats en 
estudis posteriors per tal de poder analitzar els resultats de l’algorisme. 

 
 QUADRÍCULA: graf compost per quadrats iguals. De forma que els 

vèrtex dels quadrats són els nodes, i les línies que uneixen els vèrtex 
són els arcs del grafs. Aquest tipus de graf esquematitza una zona com 
la de l’Eixample de Barcelona (veure figura 2). 
S’utilitzen 2 grandàries diferents i dos distàncies entre vèrtex: 
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Fig. 2: Foto aèria de l’Eixample de Barcelona 

 
 

o 10 Nodes distribuïts en dos files de 5 nodes cada fila; de 400 
metres de longitud entre els vèrtexs dels quadrats. És un graf de 
10 nodes i 13 arcs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3: Quadrícula de 5 x 2 nodes 

 
 

o 25 Nodes distribuïts en cinc files de 5 nodes cada fila; de 400 
metres de longitud entre els vèrtexs dels quadrats. És un graf de 
25 nodes i 40 arcs. 
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Fig. 4: Quadrícula de 5 x 5 nodes 

 
 

o 25 Nodes distribuïts en cinc files de 5 nodes cada fila; de 600 
metres de longitud entre els vèrtexs dels quadrats. És un graf de 
25 nodes i 40 arcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Quadrícula de 5 x 5 nodes (separació 600 metres) 

 



DISSENY EFICIENT DE XARXES D’AUTOBUS 
 

 31

 RADIAL: Graf compost per un node central, i una o varies corones de 8 
nodes que envolten el centre. Aquest tipus de graf esquematitza una 
ciutat tipus el centre de París, com és pot veure en la figura 6. 

 
 

 
Fig. 6: Esquema teòric de Paris, segons Eugène Hénard, [Toledo, 1996] 

 
 

o 1 Corona (9 nodes): graf format pel node central i una corona de 8 
nodes. Graf de 9 nodes i 16 arcs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 7: Radial de 9 nodes (1 corona)
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o 2 Corones (17 nodes): la distància de la corona exterior a la 
interior és el doble que la distància del node central a la corona 
interior. Graf format per 17 nodes i 32 arcs). 

Fig. 8: RADIAL de 17 nodes (2 corones) 
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o 3 Corones (25 nodes): graf format per el node central i 3 corones 

de 8 nodes, en que la distància entre les corones es va doblant. 
És un graf de 25 nodes i 48 arcs. 

 

 
 

Fig. 9: Radial de 25 nodes (3 corones) 
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 SATÈL·LIT: 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. 
Graf format per 25 nodes i 44 arcs. Aquest esquema té una semblança 
amb el de la ciutat de Sao Paulo, tal com es mostra en la figura 11. 

 
 
 
 

 
Fig. 10: Satèl·lit de 25 nodes 
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Fig. 11: Esquema teòric de Sao Paulo segons Ulhôa Cintra 1924, [Toledo, 1996] 
 
 

 
 
També s’utilitzen 2 tipus diferents de demanda, ja que aquesta també pot 

influir en els resultats de l’algorisme.  
 

 Demanda Uniforme: hi ha la mateixa quantitat de passatgers per anar 
d’un node a un altre. 

 
d(i,j)=100 pax/h 

 
 Mètode Gravitatori: la demanda entre nodes varia en funció de la 

distància heuclídea (en quilòmetres) que hi ha entre els nodes al 
quadrat. S’ha agafat en funció de la mida del graf una de les funcions 
següents:  

 
o Per a una mida inferior o igual a deu nodes, s’utilitza la funció de 

demanda següent:  
 

2),(
100),(

jidist
jid =  pax/h     (34) 
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Si s’utilitza un valor inicial menor que el de 100, llavors la 
demanda es tan petita que en l’algorisme no es veurà la variació 
de la velocitat degut a la coincidència de línies d’autobusos en 
arcs. Si s’utilitza un valor molt superior a 100, llavors hi haurà 
massa expedicions/hora per arc i arribarà al límit inferior de la 
velocitat en als arc. 
 

o Per una mida superior a deu nodes, s’utilitza: 
 

2),(
10),(

jidist
jid =  pax/h     (35) 

 
En aquest cas s’utilitza 10, per que al tenir més nodes, hi ha més 
demanda que recorre els arc que en el cas anterior. 
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4.2. Descripció del Model 

En el problema del disseny de xarxes de transport d’autobusos s’han de 
determinar els arcs que s’han d’incloure en la xarxa, els arc en que passa cada 
ruta i la freqüència de cada una d’aquestes rutes. Per tant, el resultat del 
disseny de xarxes de transport ha d’incloure un sistema de rutes i de 
freqüències.  

El problema de disseny de xarxes es presenta com un graf de nodes, arcs i 
posteriorment, rutes. Sigui G=(N,A) el graf on N es el conjunt de nodes i A el 
conjunt d’arcs que uneixen els nodes, i R representa el conjunt de rutes. Els 
nodes (i,j) ∀ i,j∈ N representen les parades d’autobús. Un arc a(i,j)∈A entre els 
nodes representa un mode de transport per anar del node i al node j, i una ruta 
r∈ R on r={(i,j),(j,k)...(l,m)/ i,j,k...l,m∈ N}  representa una seqüència de nodes i arcs 
d’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 
o hora vall).  Amb els fluxos origen- destí i una assignació d’aquests a les línies, 
es determina el sistema de línies i les freqüències. 

 

4.2.1. Característiques generals 

El model que utilitza el programa per a la generació de línies d’autobús es 
basa en el model d’optimització de disseny de rutes de Ceder i Israelí [1998].  

El model de Ceder i Israelí [1998] 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: 

 
Minimitzar ∑∑∑∑∑

∈∈ ∈∈ ∈

++=
Rr

r
Ni Nj

ij
Ni Nj

ij EHaWHaPHaZ 3211   (36) 

Minimitzar =2Z  Grandària de la Flota     (37) 
 

S’ha escollit aquest model entre tots els explicats en l’apartat 3, perquè s’ha 
considerat que és el millor model per tal de veure com varien les rutes 
generades per l’algorisme al introduir la variació del temps de recorregut dels 
autobusos en els arcs. A més, el model de Ceder i Israelí [1998] conté els 
temps separats en les components de la funció objectiu; això facilita la 
formulació i l’estudi de les variacions d’aquests temps en funció de les rutes 
generades. 
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4.2.2. Funció objectiu 

La funció objectiu que utilitza l’algorisme és una modificació de la funció de 
Ceder i Israelí [1998], i és la següent: 

 
Minimitzar 
 

 ( )22
,

3
,

2
,

111 ),(),(),( ZjiMAajiWHajiPHaZ
ZjiZjiZji

αα +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∑∑∑

∈∈∈

 (38) 

 
On Z1 és la suma dels costos per a l’usuari i els costos de l’operador. El 

primer terme de la funció representa el cost per a l’usuari de la xarxa completa, 
mentre que Z2 representa el cost per a l’operador. Les components del cost de 
l’usuari que considerem en el model són: 

PH(i,j) : Passatgers hora entre nodes i i j, i,j∈ N (conjunt de nodes). Defineix 
el temps dels passatgers viatjant en l’autobús ; mesura quant de temps gasten 
els passatgers en el vehicle entre dos nodes. 

WH(i,j) : Temps d’espera dels passatgers entre nodes i i j, i,j∈ N. Defineix el 
temps gastat pels passatgers en la parada d’autobús. 

MA(i,j): Demanda no coberta per cap línia d’autobús ni possibilitat de 
transferència. Defineix el temps que triguen els passatgers que han d’utilitzar 
un mitjà de transport que no sigui l’autobús. 

Els pesos que s’agafen en l’algorisme són: a1=1 i a3=1, a2 és el coeficient de 
penalització del temps d’espera, que és una dada de l’algorisme. El seu valor 
sol estar entre 2 i 3.  

Els valors de α1 i α2 s’agafen en funció del pes que es vol donar al cost de 
l’usuari i al cost de l’operador. En l’algorisme només es te en compte minimitzar 
el cost de l’usuari, per tant s’agafa α2 com a nul.  

 
El primer component de la funció Z1 és el total de passatgers hora en el 

sistema de línies: 
 

∑ ∑ ∑∑∑
∈ ∈ ∈∈∈

+=
LINk TRtr Nji

tr
ij

tr
ij

tr

Nji

k
ij

k
ij

Zji trk

tdctdjiPH
,,,

),(     (39) 

 
 
LIN={k} : Conjunt de línies  
TR={tr}: Conjunt de totes les transferències entre línies  
Nk : Conjunt de nodes localitzats en la línia k. 
Ntr : Conjunt de nodes localitzats en el camí de transferència. 
dk

ij :demanda de passatgers entre els nodes i i j, i,j∈ Nk , assignada a la 
líniak. 
dtr

ij :demanda de passatgers entre els nodes i i j, que utilitza transferència 
per anar d’un node a l’altre. 
tkij :temps de viatge entre els nodes i i j en la línia k. 
ttrij :temps de viatge entre els nodes i i j, que utilitza transferència entre línies 
per anar d’un node a un altre. 
ctr : Coeficient de temps de transferència, definit en les hipòtesis del model. 
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El segon element de la funció Z1 és el temps d’espera total, tant en tot el 

sistema de transit, com en les transferències. El seu càlcul és basa en el punt 
de càrrega màxima per treure la freqüència [Ceder, 1984] de vehicles de 
transport durant el temps que cobreix la matriu de demanda de passatgers: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= min

0

,max λλ
d
Lk

k        (40) 

 
Si la freqüència mínima (λmin) requerida és el resultat de λk, llavors el perfil 

de càrrega no té influència en la determinació de la freqüència. La freqüència 
mínima de la xarxa és escollida depenent del nivell de servei mínim que és vol 
donar. 

El temps d’espera per passatger per a la línia k és la meitat dels vehicles en 
trànsit (freqüència), on els vehicles arriben de forma aleatòria a les parades, i el 
procés es distribueix de forma determinista [Ceder, 1986] : 
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La tercera component de la funció Z1 és el que correspon a la demanda no 

coberta per cap línia d’autobús, i que no té possibilitat d’anar al node destí 
mitjançant transferències entre línies. És el conjunt de passatgers que han 
d’utilitzar un mitjà alternatiu de transport per tal d’arribar al seu destí. Aquest 
element té un pes important el la funció objectiu per tal de que es cobreixi tota 
la demanda. 

 
∑∑
∈∈

=
ALTNji

alt
ij

alt
ij

Zji
tdjiMA

,,
),(        (43) 

 
NALT : Conjunt de nodes que no és poden conectar amb línies d’autobús. 
dalt

ij :demanda de passatgers entre els nodes i i j, i,j∈ NALT , no assignada a 
cap línia ni a cap transferència. 
talt

ij :temps de viatge entre els nodes i i j en un mitjà alternatiu. Ja s’ha definit 
a les hipòtesis del model i és igual a 120 minuts. 
 
En quant a Z2, el que fa és minimitzar el cost de la flota d’autobusos 

necessaris en la xarxa. Aquesta funció s’estudia després d’haver trobat el 
mínim local de la primera component de la funció objectiu, o sigui que primer 
trobem la xarxa de línies d’autobús i a posteriori s’estudien les diferents 
possibilitats de minimitzar els costos de la flota d’autobusos. La forma de 
calcular el cost de l’operador es pot veure en l’apartat següent. 

En l’algorisme és calculen les diferents línies que minimitzen el cost per a 
l’usuari, i s’obté la flota d’autobusos per a cadascuna de les línies. 
 



DISSENY EFICIENT DE XARXES D’AUTOBUS 
 

 40

Tot i que s’ha partit del model de Ceder i Israelí [1998] hi ha diferencies 
clares entre la funció objectiu descrita i la del model de Ceder i Israelí [1998]. 
Les principals modificacions en la funció objectiu han estat les següents: 

 
 S’ha extret el terme d’hores en la ruta r en que els seients estan buits 

EHr . Aquest és un terme de cost de l’operador, i el nou model agrupa 
tots els costos de l’operador en Z2. 

 S’ha introduït el terme de demanda no assignada a cap línia d’autobús 
MA(i,j). La demanda no assignada és aquella que ha d’utilitzar un mitjà 
de transport alternatiu, i aquest terme serveix al model per a intentar 
cobrir tota la demanda, ja que penalitza la demanda no coberta per la 
xarxa. 

 S’han introduït el cost de l’operador com una sola variable en la funció 
objectiu. 

 No s’utilitza un algorisme amb formulació multiobjectiu, sinó que és 
busca el mínim local del cost per a l’usuari i després s’estudien les 
possibilitats de minimitzar el cost de l’operador. 

 No té el temps de recorregut constant, sinó que varia en funció del flux 
d’autobusos en el corredor. 

 

4.2.3. Cost per l’Operador 

El Cost de l’operador està format per diversos costos, com són el 
corresponen als costos que produeix la via, els autobusos, les parades, i en cas 
que n’hi hagi, la prioritat semafòrica i el sistema d’informació. En el cas que 
s’està estudiant, l’únic cost de l’operador que influeix en la presa de decisions 
de la flota òptima és el cost de la flota d’autobusos (Z2). Per a poder comparar 
aquests costos amb els costos de l’usuari, s’ha de comptabilitzar per hora. 

Per tant, a continuació s’estudia com calcular el Cost de la flota 
d’autobusos, i els diferents tipus de costos de que està compost [Robusté, 
2000].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Exemple d’autobús urbà 
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4.2.3.1. Cost dels vehicles 

Una part important del costos estan relacionats amb els vehicles que 
s’utilitzen per a donar el servei. D’aquesta manera, no sols s’ha de considerar 
el cost d’adquisició dels autobusos que es necessiten, sinó que els autobusos 
tenen uns altres costos relacionats amb el manteniment del vehicle, com el 
pagament de l’assegurança, el consum de carburant i les despeses que 
provoca el conductor de l’autobús, entre d’altres. 

 

bmb
ub

b
O nc

v
c

C ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=(€)       (44) 

 
cb : cost d’adquisició d’un autobús. El preu que s’agafa és per autobusos de 

50 places, hi és de 180.000 €/vehicle. 
vub: vida útil del vehicle, que segons la Comissió Tècnica del Transport és 

de 10 anys. 
cmb : cost anual de manteniment del vehicle. 
nb: Flota total d’autobusos 
 
Per a obtenir els costos de l’operador horaris, s’ha de considerar els dies 

laborables per any (240 dies laborables), i les hores laborables diàries (8 hores 
diàries). La conversió dels costos anuals a costos horaris és la següent: 

 

  
1920

1
AnualHora CC =        (45) 

 
El càlcul del cost anual de manteniment és bastant llarg i complex, ja que 

inclou molts factors a tenir en compte. Aquest costos poden ser de tipus estàtic, 
és a dir, el simple fet d’adquirir un autobús provoca unes despeses sense que 
el vehicle hagi recorregut cap distància; relacionats amb el moviment de 
l’autobús o amb el personal que s’encarrega de conduir-los. 

4.2.3.2. Costos Estàtics 

Dintre dels costos estàtics es consideren els produïts pels pagaments de les 
assegurances i els impostos relacionats amb el vehicle (entre els que es troben 
l’impost de circulació, l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), les 
revisions de sistemes de seguretat i d’altres taxes obligatòries pels vehicles). 
Aquests dos factors es poden calcular a partir dels costos mitjos per vehicle 
com es pot observar en la fórmula següent. 

 
)( impabE ccC +=        (46) 

 
cbE : cost anual estàtic per autobús (€/bus). 
ca : cost anual de les assegurances per autobús (€/bus). A partir de dades 

extretes d’ATM, i aplicant la taxa de creixement, s’obté un cost anual relacionat 
amb les assegurances d’un autobús urbà de 5280 € per vehicle. 

cmp : cost anual dels impostos per vehicle s’ha estimat al voltant d’uns 1030 
€/bus.  
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4.2.3.3. Costos Mòbils 

Aquests costos s’anomenen així perquè depenen de la quantitat de 
quilòmetres que ha recorregut el vehicle en un interval de temps. En el cas 
d’estudi, l’interval de temps és l’hora, i per tant serà la quantitat de quilòmetres 
recorreguts en una hora (velocitat de l’autobús en la línia). 

Dintre d’aquests costos es poden trobar els deguts al consum de 
combustible i lubricant, i al cost del canvi de pneumàtics quan sigui necessari. 
Cadascun d’aquests factors té un càlcul de costos de forma independent, a 
continuació s’explica el procediment seguit en cada un d’ells. 

 
 Combustible 
Per a poder aplicar la fórmula de càlcul dels costos produïts pel consum de 

combustible, és necessari conèixer el factor de consum promig del vehicle (fc), 
o quantitat de litres de combustible que consumeix als 100 km. Aquest 
paràmetre varia depenent del tipus de viatges que facin els vehicles; segons la 
Direcció General de Ports i Transports (2001), es pot considerar que el factor 
de consum és de 48.8 l/100 km per a autobusos urbans (valor que va prendre 
aquest l’any 2000) . 

 
Un cop conegut aquest valor, només cal multiplicar-lo per la velocitat promig 

de l’autobús en la línia i per últim el preu de combustible per litre. Un cop fet 
això ja es coneixerà el cost unitari degut al consum de combustible d’un 
vehicle. 

 
CcC pVfc ⋅⋅=        (47) 

 
cC : cost unitari del combustible (€/h·bus). 
V: Velocitat de l’autobús en la línia (km/h) 
pc : preu del combustible (€/l). Considerem el preu de compra de gasolina 

Diesel, que és de 0.98 €/l. 
 
 Lubricant 
Segons les indicacions que dóna el MOPU (1990) per avaluar el consum de 

lubricant, aquest es mesura en funció d'un percentatge del consum de 
combustible. El manual assigna un valor de 0,8% als autobusos. Així doncs, la 
següent equació ens permet obtenir el cost de lubricant a partir del cost de 
combustible i els preus de cada un d’ells. 

 

C

l
CL p

p
cc

100
8.0

=        (48) 

 
cL : cost unitari del lubricant (€/h·bus). 
pl: preu del lubricant (€/l). El preu de compra del lubricant es de 4 €/l. 
 
 Pneumàtics 
El valor de la despesa anual en material de rodatge es calcula a partir de la 

vida útil dels pneumàtics, aproximadament uns 100.000 quilòmetres, dades 
proporcionades per la FECAV (2000), i depenen del seu cost. Així doncs, la 
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fórmula que s’emprarà per al càlcul del cost dels pneumàtics és la que es 
presenta a continuació. 

 

pnpn
pn

pn pn
v
Vc ⋅=        (49) 

 
cpn : cost unitari degut al canvi de pneumàtics (€/h·bus).  
vpn: vida útil dels pneumàtics (km), 100.000 km. 
npn : nombre de pneumàtics que tenen els autobusos utilitzats. Els 

autobusos considerats en l’algorisme són de 50 places, i per tant tenen 6 
pneumàtics cada un, dos davant i 4 radera. 

ppn : preu del pneumàtic. El preu estàndard d’un pneumàtic ronda els 300 €. 
 
Per tant, el cost per hora total per autobús relacionat amb el moviment del 

vehicle serà la suma d’aquests tres factors. 
pnLcmov cccc ++=        (50) 

 

4.2.3.4. Costos de Personal 

El personal a que fa referència aquest títol correspon únicament als 
conductors dels autobusos de les línies. Pel que fa a tots els altres costos de 
personal, no es tenen en compte perquè són uns costos constants en cada un 
dels casos ja que no depenen del nombre dels autobusos. Per a poder calcular 
aquests costos només es necessita el salari dels conductors i el nombre de 
conductors que operen per vehicle. Aquesta és una dada difícil de conèixer 
però es considera que per a cada autobús són necessaris 2 conductors. 

 

veh
condcondper nSc ⋅=        (51) 

 
cper : cost unitari degut a les despeses de personal (€). 
Scond : salari anual d’un conductor (€). S’ha considerat que un conductor 

implica unes despeses de 30.000 € anuals per a l’operador. 

veh
condn : nombre de conductors necessaris per bus. 

 
Així doncs, ja es tenen les components per a calcular els costos de 

manteniment: 
permovbEmb cccc ++=        (52) 

 
Finalment, ja es tenen totes les components per al càlcul del cost de 

l’operador, i es pot veure que par a cada línia, aquest cost depèn només de la 
Flota total d’autobusos de la línia i de la Velocitat comercial mitjana dels 
autobusos en la línia:  

 
 ∑

∈

=
LINk

k
OO CC (€)(€)  on ),((€) velocitatflotafC k

O = Liniesk ∈∀   (53)  
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4.3. Descripció de l’Algorisme 

L’algorisme de generació de rutes, té com a finalitat de generar una xarxa 
de línies d’autobús. 

Es tracta d’un algorisme heurístic i iteratiu, en que l’òptim no està garantit, 
però que sempre arriba a un mínim local. Aquest mínim local és el mínim de la 
funció objectiu descrita en l’apartat anterior (Z1) o funció de cost. Els resultats 
que s’obtenen són el conjunt de línies d’autobús i les freqüències d’aquestes. 
Posteriorment a l’obtenció dels resultats s’ha de fer un estudi per de minimitzar 
el cost de la flota, o balanç de costos (veure apartat 5.1).  

 

4.3.1. Hipòtesis bàsiques 

H.1) Existeix un nucli urbà o ciutat que suposem dividit en n zones, que 
formen el conjunt N. Cada zona té una certa demanda i oferta de viatges 
(origen i destí, respectivament), que es localitza en un sol punt anomenat 
node. 

 
H.2) És suposa l’existència d’arcs que connecten els nodes entre si. Cada arc 

té associada la seva capacitat. Aquesta capacitat es determina segons el 
Transit Capacity and Quality of Sevice Manual-2003 (annex 1). Cada arc 
també té associat el temps de recorregut i la velocitat comercial del bus, així 
com les expedicions/hora que hi passen. Aquest temps i velocitat comercial 
del bus en cadascun dels arcs varia en funció del flux de vehicles. 

 
H.3)  Existeix una demanda potencial, fixa per a cada problema, definida per 

a cada parell de zones. S’anomena matriu de demanda i es representa per: 
[dij]. 

 
H.4) Una 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 associat la posició del nodes en la línia, el temps de recorregut 
per anar d’un node a un altre i la demanda que cobreix la línia. 
 

H.5) Les línies tenen anada i tornada: ambdós sempre són coincidents. Es a 
dir que si l’anada és: 

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

121 ... NNNN NNNN →→→→ −  
 
H.6) Pel que fa als itineraris, en una línia no es pot repetir cap parada (una 

mateixa línia no pot tenir el mateix node en dos posicions diferents). 
nm NN ≠  ,..1, NNnm =∀  nm ≠  

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 si que es poden repetir nodes. 
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H.7) La demanda anunciada en H.3) pot ser servida per dos mitjans de 

transport: 
 Autobús. 
 NO autobús. Aquest mitjà fictici inclou tots els mitjans damunt dels 

quals no es pot actuar, com ara: a peu, cotxe, metro, tren intraurbà. 
El conjunt d’aquests mitjans alternatius té un sol cost, que per 
simplicitat assimilem aquest cost a un temps gran per anar d’un node 
a un altre (120 minuts) multiplicat per la demanda que utilitza aquest 
mitjà alternatiu. Aquest temps és gran per intentar assignar tota la 
demanda a alguna línia d’autobús. 

 
H.8) L’assignació d’aquesta demanda és realitza per el mètode d’assignació 

INCREMENTAL, on cap viatger pot millorar el seu temps de viatge canviant 
de línia. També és podria haver utilitzat un mètode estocàstic, però per 
simplicitat s’utilitza el mètode incremental. 

 
H.9) La demanda entre dos nodes s’assigna en l’ordre següent:  

 si hi ha una o més línies que connecten els nodes, s’assigna a la línia 
amb el temps entre els nodes menor. 

 si no hi ha cap línia de connexió directa entre els nodes, però existeix 
connexió amb transferència, llavors s’assigna a la transferència. 

 si no hi ha connexió, la demanda s’assigna a un mode alternatiu, o 
demanda NO assignada a la xarxa. 

 
H.10) El cost en autobús està format pels següents components: 

 temps de recorregut 
 temps d’accés (inicial i final) 
 equivalent en temps de la tarifa pagada 
 temps d’espera 
 temps de transferència 

El cost total és la suma dels components. 
 
H.11) El temps de recorregut entre dos nodes i,j, per la línia k, és la suma de 

temps associats a cada un dels arcs que componen el tram entre els 2 
nodes donats. 

 
H.12) El temps d’accés es suposa constant per a tota zona i independent de la 

línia que la travessa, tant si es considera origen com destí. 
El present algorisme suposa nuls els temps d’accés. 

 
H.13) L’equivalència en temps de la tarifa, es defineix com l’equivalent en 

temps del cost monetari de la tarifa del bus, segons un “valor del temps”. 
Aquest valor se suposa constant per a tota la xarxa, és a dir, s’admet que hi 
ha una tarifa única. En el cas del present algorisme podem prendre aquest 
valor nul, ja que per a totes les línies serà un valor constant. 

 
H.14) Cada línia té associat un temps d’espera, que és la meitat de l’invers de 

la freqüència de cada línia.  Aquest temps d’espera és veurà afectat en la 
funció objectiu per un coeficient degut a la diferent percepció que rep 
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l’usuari del temps. En l’algorisme aquest coeficient és una entrada del 
programa, però els valors que sol prendre són entre 2 i 3 [Robusté, 2006]. 

 

 
k

kw
λ⋅

=
2

1       (54) 

 
wk: temps d’espera associat a la línia k. 
λk: freqüència de la línia k. Aquesta freqüència és calcula de la següent 
manera [Ceder i Israelí, 1998]: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= min

0

,max λλ
d
Lk

k      (55) 

 
λmin: freqüència mínima, definida en cada cas per qui realitza l’estudi 
Lk: Passatgers màxims en càrrega en la línia k 
d0: Capacitat de l’autobús (en l’algorisme agafem autobusos amb una 
capacitat de 50 passatgers). 

 
H.15) El temps de transferència entre línies és el temps que hi ha per anar d’un 

node d’una línia a un node d’una altra línia. Aquest temps es calcula com la 
suma del temps de recorregut en cada una de les línies més el temps de 
transferència. Aquest temps d’espera en la transferència es igual al temps 
d’espera de la línia a la que es fa la transferència. En algorisme el coeficient 
que penalitza temps total de la transferència és una entrada, degut a que la 
percepció del temps de l’usuari és diferents. El valor d’aquest coeficient sol 
estar entre 3 i 4 [Robusté, 2006]. Aquest coeficient és superior al coeficient 
del temps d’espera perquè es considera que el temps que es perd degut a 
una transferència és percep molt pitjor (usuari evita les transferències). 

 
)( trl

qj
k
iq

trtr
ij tttct ++⋅=      (56) 

 
tiq

k : temps de recorregut per la línia k, del node i fins al node q (node 
coincident entre la línia k i la línia l ). 
Tqj

l : temps de recorregut per la línia l, del node coincident q fins al node j. 
ttr : temps d’espera en la transferència en el node q.  

ltr wt =       (57) 
ctr: Coeficient  del temps de transferència (dada per a l’algorisme) 

 
H.16) La longitud de les línies és veu limitada per dos factors:  

- Nodes màxims que pot tenir la línia. Es limita la quantitat de parades d’una 
línia. 
- El temps màxim que és pot trigar per una línia d’un node a un altre no pot 
ser superior a 1,4 vegades el temps que es trigaria per el Camí Mínim entre 
els dos nodes.  
Aquestes limitacions serveixen per a que les línies que construeix 
l’algorisme no siguin massa llargues (una sola línia podria cobrir tot el graf, i 
no és la solució que és busca) i per a que el recorregut de les línies s’allunyi 
el mínim dels camins mínims entre nodes. 
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4.3.2. Dades Necessàries 

Les dades necessàries per a l’algorisme són bàsicament la matriu de 
demanda, la matriu d’adjacència entre nodes, la posició en el pla dels nodes, la 
freqüència mínima de les línies i els diferents paràmetres que calculen al 
velocitat comercial per als diferents arcs: 

 
1) Matriu de Demanda potencial, [dij] o flux de passatgers que vol 

traslladar-se d’i a j en l’interval de temps considerat. Normalment es 
consideren en passatgers/hora que volen anar d’un node a un altre. 

 
2) Matriu d’Adjacència entre nodes, [aij]. En aquesta matriu és 

defineixen els arcs del grafs. Si hi ha un arc que uneix el node i amb 
el node j llavors aij = 1; en cas que no hi hagi un arcs entre els nodes 
aij = 0. 

 
3) Posició en el pla dels Nodes, [xi, yi]. Són les coordenades en el pla 

(x,y) de tot el conjunt de nodes del grafs. A partir d’aquestes 
posicions en l’espai es calculen les distàncies entre els nodes. 

 
4) Freqüència mínima de les línies, [λMIN]. La freqüència mínima que se 

li dona a cada línia, és per garantir un nivell de servei en la línia. 
 

5) Paràmetres per al càlcul de la Velocitat Comercial dels autobusos en 
cada arc. La velocitat comercial es calcula segons el mètode explicat 
en el Transit Capacity and Quality of Sevice Manual-2003 (veure 
Annex 1), Aquest paràmetres es poden individualitzar per a cada arc, 
o es poden generalitzar per a tot el graf, depenen de l’estudi que es 
vol fer a la xarxa.  

 
6) Coeficients per al Temps d’espera (coeficient a2 de la funció objectiu) 

i el Temps de transferència (coeficient ctr). Aquests coeficients són 
dades de l’algorisme per a poder modificar la penalització de cada un 
dels temps en funció del que desitgi l’usuari del programa. 
Normalment el coeficient del temps d’espera està entre 2 i 3; i el del 
temps de transferència entre 3 i 4. 

 
Per a les dades de la freqüència mínima, paràmetres de la velocitat i 

coeficients, el programa ja té unes dades predeterminades, però que es poden 
canviar per tal d’adequar el programa a les necessitats de l’estudi.   

 

4.3.3. Tractament de les dades 

A més de dades que l’algorisme necessita, cal que ell mateix en prepari 
unes quantes més per tal de guardar dades i resultats que en faciliten el 
desenvolupament. Les dades principals que es guarden són: 
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4.3.3.1. Arcs de la xarxa 

Els arcs del graf que considera l’algorisme es defineixen a partir del Camins 
mínims extrets de l’algorisme de Dijkstra (algorisme que genera el camí mínim 
entre nodes i que s’explica més endavant)  i en defineix de dos tipus: 

- Camí directe entre el node i i el node j del graf, sense passar per cap altre 
node, o sigui arc que connecta els nodes entre ells directament (arc definit en la 
hipòtesis H.2). 

- Camí mínim que s’ha de seguir per anar del node i al node j en el mínim 
temps possible. Aquest recorregut sempre estarà format per un conjunt de 
camins directes entre els nodes de la ruta seguida pel camí. Com que els 
camins mínims entre nodes estan format per un conjunt consecutiu de camins 
directes, llavors aquest arcs només guarden els recorreguts, i els paràmetres 
dels arcs recauen en els camins directes. 

 
 Paràmetres dels arcs: 
Com ja s’ha dit, aquests paràmetres queden registrades en els camins 

directes entre nodes; els paràmetres dels arcs són les següents: 
- Temps que triga l’autobús en recorre l’arc, [ ARC

ijt  ] 

- Velocitat comercial a la que un autobús pot recorre l’arc, [ ARC
ijv  ] 

- Capacitat del carril de l’arc, [ ARC
ijC  ] 

- Expedicions hora que passen per l’arc (suma de les freqüències de les 
línies que passen per l’arc), [ ARC

ijEh  ] 
 

Tots aquests paràmetres excepte la Capacitat poden anar canviant al llarg 
de l’algorisme, depenent del flux d’autobusos que passa per cada arc. La 
variació d’aquests paràmetres permet tenir en compte l’efecte de congestió de 
corredors i, per tant, permet a l’algorisme variar el temps de recorregut de 
l’autobús segons el flux de vehicles. 

La Capacitat en canvi, és defineix com a dada de l’algorisme i no depèn del 
flux de vehicles que passin per l’arc. 

 
Per altra banda, en els Camins Mínims es guarda el recorregut que segueix 

per anar d’un node a un altre. És guarda l’ordre dels nodes per on passa el 
camí mínim, i amb això el conjunt de arcs directes entre els nodes per on passa 
el recorregut mínim. 

4.3.3.2. Línies generades per algorisme 

En cada línia que genera l’algorisme s’hi registren tots els seus paràmetres i 
propietats: 

- Nom: cada línia té el seu nom (ordre en que és genera la línia),  
- Posició: els nodes del grafs es guarden en l’ordre determinat en que para 

la línia. Cada node per on para la línia està en una posició de la línia. 
- Temps(i,j): el temps en hores, que es triga per anar de la posició i de la 

línia a la posició j, seguin el recorregut de la línia.  
- Demanda(i,j): demanda assignada a la línia que vol anar de la posició i a la 

posició j. 
- Longitud: longitud en km de la línia. 
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- Velocitat: velocitat mitjana de la línia, en km/h. 
- NumNodes: Nombre total de parades de la línia. 
- TempsL: temps en recorre tota la línia, de la primera posició a la última. 
- MigLinia: és el recorregut per on passa la línia. Hi ha tots els nodes per on 

passa la línia, encara que no hi hagi una parada de la línia (en les posicions, 
només es guarden les parades, no el recorregut). 

- NumMigLinia: Nombre total de nodes per on passa la línia, encara que no 
hi pari. 

- Freqüència: és la freqüència (en expedicions/hora) de la línia. 
- Flota: és la flota total d’autobusos de la línia. 
- demMax: punt de càrrega màxima de la línia (demanda màxima que rep la 

línia). 
- Cost: Cost per a l’usuari de tota la xarxa de línies, en el moment que s’ha 

generat la línia. 
- CostOp: Cost per a l’operador de la línia  

4.3.3.3. Transferències entre línies 

Les transferències de passatgers entre línies és donen quan dos línies 
diferents tenen un node en comú.  El temps que es triga en el transbord s’ha 
definit en les hipòtesis del model, i l’assignació de la demanda a les 
transferències, és dona quan entre dos nodes no hi ha cap línia que els 
connecti directament, i cadascun d’aquest forma part d’una línia diferents. 

L’algorisme només permet que els passatger facin un transbord entre línies,  
per tant si per anar d’un node a un altre s’ha de fer més d’una transferència 
entre línies, aquesta demanda es comptabilitza com a demanda No assignada. 

 
En l’algorisme, per a cada transferència de passatgers que hi ha entre dos 

nodes, s’han de guardar els dos nodes (origen i destí de la demanda) i las 
línies que agafen, així com en node de transferència entre les línies.  

Per tant, per a cada transferència és tenen els 3 nodes (origen, 
transferència i destí), les dos línies, la demanda que utilitza la transferència i és 
calcula el temps total de transferència. 

 

4.3.4. Mètode seguit per l’algorisme 

L’algorisme és el resultat d’ajuntar 6 mòduls, amb una missió específica 
cada un d’ells. Aquests mòduls són els següents: 

 
1. VELOCITAT: calcula la velocitat a la que va l’autobús per a cada arc 

de la xarxa i dóna com a resultat el temps directe entre nodes 
(temps=distància/velocitat). 

2. CAMÍ MÍNIM: determina el temps mínim de recorregut entre nodes i 
la ruta seguida per el camí mínim. 

3. COMENÇAR: inici d’una línia. Tria un parell de nodes que fan de 
nucli de la línia. 

4. INSERIR: afegeix un node a la línia. 
5. ELIMINAR: elimina una línia constituïda només per un parell de 

nodes. 
6. SUPRIMIR: suprimeix un node d’una línia. 
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Cal remarcar que els 4 últims mòduls només actuen si al ser utilitzats, 

provoquen una disminució del Cost Total de la xarxa de línies generades, que 
es calcula mitjançant el mòdul de la funció de COST. Per tal de veure si la 
funció de cost disminueix, aquest mòdul està inclòs en els 4 mòduls. A més, en 
el mòdul de la funció de COST hi ha el càlcul dels temps de recorregut de les 
línies, i aquests és calculen cada vegada que actua el mòdul.  

 
En el cas que realment un d’aquests mòduls pugui actuar, selecciona 

d’entre totes les possibles solucions, aquella que redueix més el Cost Total. 
Així, per exemple, el mòdul COMENÇAR determina, com a primer pas, aquells 
parells de nodes per als quals, la implantació d’una línia de l’un a l’altre 
disminueix el Cost Total. Si n’existeix més d’un, escollirà finalment aquell parell 
amb reducció màxima. En l’apartat següent es dedica a explicar en detall 
l’estructura de cada mòdul. 

Aquest 6 mòduls s’agrupen en 2 fases: 
1ª fase: creació de noves línies. 
2ª fase: revisió de les línies ja creades. 
 

4.3.4.1. Primera Fase 

Com s’il·lustra en la figura 13, la creació de línies té lloc per aplicació del 
mòdul COMENÇAR , que determina els 2 primers nodes que compondran la 
línia.  

Posteriorment, cada vegada que actua INSERIR s’afegeix un node a la línia, 
fins que s’arriba al límit superior de nodes admesos en la 1a fase.  

En aquest moment ja hi ha una xarxa força completa. Però donat el procés 
seqüencial de generació, l’algorisme determina la línia i-èssima en funció de les 
(i-1) anteriors, però ha d’ignorar les posteriors perquè encara no existeixen. 

 
L’objectiu d’aquesta primera fase és generar línies i expandir-les el màxim 

possible, mentre no s’arribi al límit de nodes o de temps màxim en la línia. 
 

4.3.4.2. Segona Fase 

Aquesta dificultat se salva en la 2ª fase ja que, com es veu tot seguit, la 
revisió de la línia i-èssima té lloc quan existeixen totes les altres, que, de fet, es 
tenen en compte. 

Tal com apareix en la figura 14, la segona fase tracta correlativament les 
línies. En cada una mira, abans que tot d’escurçar-la; és a dir, de suprimir tants 
nodes com pugui (sempre que això no faci augmentar el Cost Total), o bé, si 
només en resten dos, d’eliminar-la del tot. Tot seguit, intenta d’afegir-li’n per 
aplicació del mòdul INSERIR. 

 
Per tant, l’objectiu d’aquesta segona fase és millorar el resultat que s’obté 

en la primera, suprimint nodes de línies, o eliminant línies de 2 nodes. 
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Fig. 13: Diagrama de Flux (Primera Fase) 
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Fig. 14: Diagrama de Flux (Segona Fase) 
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4.3.5. Anàlisi de Cada Mòdul 

4.3.5.1. Mòdul VELOCITAT 

Aquest mòdul calcula la velocitat inicial de les línies d’autobús i les 
Capacitats per a cada un dels arcs que formen el graf. El càlcul d’aquesta 
velocitat i capacitat s’ha fet d’acord amb el Transit Capacity and Quality of 
Service Manual-2003 (veure Annex 1) que 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. 
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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  

 
Els temps i factors es poden calcular segons l’Annex 1,  al igual que la 

Capacitat dels arcs.  
 
En l’algorisme es permeten canviar tots els paràmetres que determinen tant 

els temps i factors per al càlcul de la velocitat, com per al càlcul de la Capacitat. 
Això permet a l’usuari del programa definir tots els arcs o carrils de la xarxa 
segons les característiques de cadascun d’ells, i determinar les velocitats 
inicials i les capacitats de cada arc. 

 
Per al càlcul de la velocitat i de la capacitat és necessari saber la quantitat 

d’autobusos que passen per cada arc cada hora. Inicialment no sabem les 
expedicions/hora que passen per cada arc, però s’utilitza la freqüència mínima 
imposada a les línies per al càlcul de la velocitat inicial. 

4.3.5.2. Mòdul CAMÍ_MÍNIM 

En aquest mòdul s’assignen tots el paràmetres dels arcs directes entre 
nodes (paràmetres definits en apartat 4.3.3.1). Per tant, el primer que fa aquest 
mòdul és calcular el temps que triga en recorre l’arc i assignar la velocitat a la 
que poden anar els autobusos i la capacitat de l’arc, i el flux d’autobusos que hi 
passen (expedicions/hora, depèn de les línies que passen en l’arc). 
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La capacitat de l’arc és defineix en el mòdul VELOCITAT des de que l’inicia 
de l’algorisme, i es manté constant al llarg de tots els càlculs. 

La velocitat comercial dels autobusos i les expedicions que passen per cada 
arc, es defineixen inicialment en el mòdul VELOCITAT, però a mesura que 
s’afegeixen línies a la xarxa o s’afegeixen nodes a les línies, aquests dos 
paràmetres de l’arc van variant i s’actualitzen en el mòdul de la funció de 
COST. Aquest fenomen és el que permet veure l’efecte de la congestió dels 
arcs. 

 
Pel que fa al càlcul del temps, és realitza a partir de la distància entre els 

dos nodes que formen l’arc (dada de l’algorisme) i la velocitat comercial de 
l’arc. Sigui i  i j els dos nodes que formen l’arc, [xi, yi] i [xj, yj] les posicions en el 
pla, llavors es calcula la distància euclídea entre els dos nodes: 

 
( ) ( )22),( jiji yyxxjidist −+−=     (59) 

 
Per tant, el temps que triga en recorre l’arc és: 
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Aquest mòdul també calcula la ruta que segueix el camí mínim per anar 

d’un node a un altre. Aquest camí mínim serà el recorregut que ha de seguir 
l’autobús per anar d’un node a un altre de manera que el temps sigui mínim. 
Per a trobar aquest recorregut mínim, s’ha utilitzat l’algorisme de Dijkstra: 

 
Algorisme de Dijkstra: 

L’algorisme de Dijkstra, o també anomenat algorisme de camins mínims, és 
un algorisme per la determinació del camí de temps mínim d’un node origen a 
la resta de nodes d’un graf dirigit. 

La idea d’aquest algorisme consisteix en anar explorant tots els camins més 
curts que parteixen del node origen i que porten a tots el altres nodes; quan 
s’obté el camí més curt des del node origen, a la resta de nodes que composen 
el graf, l’algorisme es para.  

 
En el mòdul de CAMÍ_MÍNIM, l’algorisme de Dijkstra ens dona com a 

resultat tots els recorreguts entre nodes del graf, en que el temps d’anar del 
node origen al node final és mínim. Finalment és guarda el recorregut que fa el 
camí mínim i el temps que triga l’autobús en fer-lo. 

4.3.5.3. Mòdul de la Funció de COST 

En aquest mòdul, a part de calcular el cost total de la xarxa per a l’usuari, 
realitza altres funcions per a l’algorisme: 

 
 Primer de tot calcula el temps entre les posicions de totes les línies 

creades fins al moment en que es crida el mòdul. El temps entre 
posicions d’una línia és la suma dels temps que triga l’autobús en 
recorre els arcs que hi ha entre els nodes. Sigui la línia 
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{ NNmn NNNN →→→→→→ .........1 }, el temps per anar de la posició n 
a la posició m de la línia és la suma dels temps associat a cada arc per 
on passa la línia. Els nodes i i j són nodes intermitjos (anomenats 
miglínia en l’algorisme) entre les posicions n i m; els nodes intermitjos 
son el conjunt de nodes que formen el recorregut real de la línia: 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Temps entre posicions d’una línia 

 
∑= ),(),( jitmnt ARC      (61) 

 
 El mòdul assigna la demanda a la línia que triga menys temps en anar 

d’un node a un altra (assignació de TOT-O-RES).  
 

 Calcula la freqüència de les línies, en funció de la demanda assignada, o 
de la freqüència mínima: 
λk: freqüència de la línia k. Aquesta freqüència és calcula de la següent 
manera [Ceder i Israelí, 1998]: 
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d
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k       (62) 

 
λmin: freqüència mínima, definida en cada cas per qui realitza l’estudi 
Lk: Passatgers màxims en càrrega en la línia k 
d0: Capacitat de l’autobús (50 passatgers). 

 
 A partir de la freqüència calculada per a cada línia, s’obté la flota total 

d’autobusos per a cobrir la demanda que s’assigna a cada línia. Aquesta 
flota és la suma de totes les freqüències de les línies. 

 
 Un cop es té les freqüències de cada línia, es calcula el flux d’autobusos 

que passen per cada arc. En aquest moment es tornen a calcular les 
expedicions/hora que passen per cada arc.  
Les expedicions/hora que passen per cada arc és la suma de les 
freqüències de totes les línies que passen per l’arc: 

 

∑=
inlin

k jifjiEh ),(),(  (63) 

 
Fig. 16: Expedicions/hora en arc 
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 El fet que un paràmetre dels arcs canviï, provoca que s’hagi d’actualitzar 

la resta de paràmetres que depenen de les expedicions/hora, llavors el 
mòdul actualitza la velocitat comercial dels autobusos en cada arc i 
utilitza el mòdul de CAMÍ_MÍNIM per a actualitzar els temps i recorreguts 
mínims entre nodes.  

 
El procés d’actualitzar les velocitats comercials, els temps i recorreguts 

mínims dels arcs  és degut a la coincidència de les línies en els arcs. Aquest 
procés és molt costós computacionalment, ja que cada vegada que l’algorisme 
entra en el mòdul de la funció de COST, actualitza els temps i recorreguts 
mínims. Per tal de millorar la velocitat computacional del programa es pot 
utilitzar un Mètode d’Assignació Incremental, en el que es realitzi l’actualització 
dels temps i recorreguts cada cert temps.  Per exemple, es podrien modificar 
els camins mínims cada vegada que s’inicia la creació d’una nova línia, enlloc 
de cada vegada que entra al mòdul de la funció de Cost.  

El Mètode Incremental reduiria molt el temps computacional, però no 
garanteix que la xarxa creada tingui considerats tots els efectes de la congestió 
en els arcs. 

 
Tot i això, el procés de modificat els temps de recorregut es pot activar o 

desactivar per tal de comprovar i comparar com varien les línies generades 
degut a la introducció de l’efecte de la congestió. Això s’utilitza en l’apartat 5.2  
per tal d’analitzar les diferències entre l’algorisme que considera l’efecte de la 
congestió a l’hora de generar línies i l’algorisme que no el considera. 

 
Continuant amb el desenvolupament del mòdul, després de l’actualització, 

aquest torna a calcular els temps entre les posicions de les línies i l’assignació 
de la demanda a la línia de temps mínim, tal com a fet en el inici del mòdul.  

 
 Finalment, es procedeix al càlcul del cost total de la xarxa per a l’usuari. 

Aquest càlcul és pot separar en tres parts ven diferenciades: 
 

o Cost en les línies (C1): temps de recorregut i temps d’espera en 
cada línia per la demanda assignada a la línia: 

 

∑ ∑
∈ ∈

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

LINk Nji

k
ij

k

k
ijij

k

d
a

tdC
,

2
1 2λ

    (64) 

 
o Cost de les transferències (C2): primer de tot assigna la demanda 

a les transferències entre línies, i després es calcula el temps de 
transferències per la demanda assignada a la transferència: 
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o Cost en mitjà alternatiu (C3): es calcula multiplicant la demanda 

que no s’ha assignat a cap línia ni a cap transferència, per un 
temps fictici de 120 minuts: 
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Per tant, el cost total de la xarxa per als usuaris, en el moment de 

l’aplicació del mòdul és la suma de les tres components.  
 

321 CCCCU ++=       (67) 
 

4.3.5.4. Mòdul COMENÇAR 

Aquest mòdul agafa tots el parells de nodes del Grafs G(N,A) i calcula el 
valor de la funció de Cost al afegir la línia d’autobús formada pels dos nodes. 

El mòdul, quan agafa dos nodes, crea una nova línia provisional i assigna 
aquests nodes a les posicions 1 i 2 de la línia. Aquests dos nodes no tenen 
perquè ser consecutius ni estar unit per un arc directe. Per això, quan es crea 
una línia, a part de les parades (posicions), també s’ha de guardar el recorregut 
per on passa. Aquest recorregut es guarda en els paràmetres de la línia 
anomenats miglínia, i són tots els nodes per on passa la línia entre els nodes 
escollits, encara que no hi pari. 

Sigui la línia provisional que formen els nodes i i j, en que el recorregut de la 
línia per anar d’un a l’altre passa per M nodes, on k és el node que està en la 
posició m∈ M del recorregut de la línia. L’esquema seria el de la figura 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 17: Línia formada per dos parades 

 
Quan es vol crear una línia, abans de fer el càlcul del cost, s’ha de mirar si 

hi ha transferències entre la línia provisional i les línies que ja existeixen.  Per 
veure si hi ha transferències, només cal mirar si algun dels nodes que formen la 
línia provisional forma part d’alguna altra línia ja creada. L’assignació de la 
demanda a les transferències es fa en la funció de cost, per tant només cal 
guardar els nodes en comú entre les línies. 

 
En la figura 18, podem veure que en el node j es podrà produir 

transferència de passatgers entre la Línia Provisional (i,j) i la Línia R (línia que 
ja existeix, i que forma part de la xarxa de línies). 
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Fig. 18: Transferència entre la Línia Provisional i la Línia R, 

 
Un cop tenim els dos nodes que formen la línia, el recorregut que segueix i 

les transferències amb les altre línies ja creades, ja podem calcular la funció de 
cost de la línia provisional. Això ho fa el mòdul de la funció de COST. 

Un cop s’ha calculat el cost de tots els parells de nodes del graf, el mòdul 
agafa la línia provisional que fa disminuir més la funció de cost, i crea una nova 
línia a partir dels dos nodes que la formen. 

 
Per tant, el resultat del mòdul COMENÇAR és una nova línia formada per 

dos nodes, on hi tenim el recorregut que segueix la nova línia i els nodes amb 
possible transferència amb altres línies. Aquesta nova línia, només es crea si la 
funció de cost al introduir la línia a la xarxa de línies disminueix respecte a no 
introduir-la. En cas que per a cap parell de nodes del graf, la funció de cost de 
l’usuari disminuís, no es crearia cap més línia. 

 

4.3.5.5. Mòdul INSERIR 

Aquest mòdul examina la possibilitat d’inserir un node a una línia que ja 
existeix, si quan s’afegeix aquest node a la línia disminueix el valor del cost 
total de la xarxa de línies per a l’usuari (funció de Cost). 

Sigui la línia N-éssima (de [n-1] parades en la línia) la línia a la que s’intenta 
inserir el node i. El primer que fa el mòdul es mirar si el node és una parada de 
la línia a la que es vol inserir. En cas que el node sigui una parada de la línia, 
no s’intentarà introduir-lo en la línia, ja que cada línia només pot parar un cop 
en cada node (no permetem que una mateixa línia pari varis cops en la mateixa 
parada). 

En cas que el node no formi part de la línia, llavors es procedeix a intentar 
inserir el node a la línia, com una parada més. En el cas de la línia N-éssima, 
en el moment de inserir el node i, la línia passaria a tenir n parades.  

El procés que s’aplica és calcular la funció de cost de tots els nodes que no 
formen part de la línia, i afegir el node que faci disminuir més aquesta funció de 
cost. 

   



DISSENY EFICIENT DE XARXES D’AUTOBUS 
 

 59

El node que es vol inserir pot formar part del recorregut de la línia, per tant 
estar entre mig de dos parades de la línia, o ser un node extrem de la línia. En 
cas de ser un node intermig del recorregut de la línia, se li assigna la posició 
que li correspon en la línia i es modifiquen els nodes que estan en posicions 
posteriors (augmenten una posició).   

Si el node no es de la línia, ni del recorregut, vol dir que és un node extrem. 
Aquest node extrem es pot afegir en el inici de la línia o al final. Per veure on 
s’afegeix, es mira el temps més petit entre el node que afegim i entre el node 
situat en la primera posició de la línia i el node situat en la última posició. Es 
situa la nova parada en el lloc més proper dels extrems de la línia. 

Quan s’afegeix el node en un dels dos extrems, aquesta nova parada passa 
a ser la parada extrem de la línia; tant si s’afegeix en el inici de la línia com en 
el final. 

 
Quan s’insereix el nou node a una línia, s’ha de mirar si la nova parada 

forma part d’alguna altra línia ja creada, ja que llavors hi pot haver 
transferències entre línies. Per tant es mira si el nou node forma part d’alguna 
altra línia tal com s’ha fet en el mòdul COMENÇAR, però no es miren els altres 
nodes de la línia, ja que ja s’hauran considerat les transferències en el moment 
que van formar part de la línia (sigui en el mòdul COMENÇAR com en un 
mòdul INSERIR anterior).  

En cas de ser un node extrem el node a inserir, llavors també s’ha de definir 
el nou recorregut que segueix la línia, ja que aquest nou node fa variar el 
recorregut que tenia la línia. 

 
Un cop s’han definit les posicions i el nou recorregut de la línia, es calcula el 

Cost de la xarxa de línies al afegir el nou node mitjançant el mòdul de la funció 
de COST. En aquesta funció de cost també calcula el nou temps total de la 
línia.  Com ja es va dir en les hipòtesis bàsiques: el temps màxim que és pot 
trigar per una línia d’un node a un altre no pot ser superior a 1,4 vegades el 
temps que es trigaria per el Camí Mínim entre els dos nodes (H.16). Per tant, si 
el nou temps de la línia és superior al temps mínim entre els dos extrems de la 
línia, no es pot inserir el node. Aquesta limitació es tant per limitar la longitud de 
la línia com per afavorir l’usuari, ja que es podria donar el cas que per anar d’un 
node situat molt a prop d’un altre, s’hagués de recorre un gran trajecte.  

 
Quant tenim tots els costos d’afegir per separat cada un dels nodes que no 

formen part de la línia, es procedeix a mirar el mínim d’aquest i s’insereix 
definitivament en la línia el que dóna el menor cost.  

Per tant, en una línia no es podran afegir més nodes quan: 
 

 tots els nodes formin part de la línia 
 arribi al límit de nodes en la línia 
 al afegir qualsevol node que no formi part de la línia no disminueix el 

cost de la xarxa 
 el temps de la línia al afegir nodes és superior al temps mínim entre 

extrems 
 

El diagrama de flux que descriu de forma esquemàtica el mòdul és el 
següent: 
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Fig. 19: Diagrama de flux mòdul INSERIR 
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4.3.5.6. Mòdul ELIMINAR 

Aquest mòdul s’aplica quan una línia està formada per només dos nodes o 
parades. El que fa és comprovar si al eliminar la línia de la xarxa de línies que 
s’han generat en la primera fase fa disminuir la funció de Cost total de la xarxa. 
En cas que al treure la línia de la xarxa, la funció de cost disminueixi, llavors es 
procedeix a eliminar definitivament la línia. 

 
El procediment d’aquest mòdul ve a ser com l’invers del mòdul 

COMENÇAR. El primer que fa és guardar la línia que es vol eliminar i els nodes 
de transferència amb altres línies en una línia provisional, que no intervé en 
res, però serveix per a recuperar la línia en cas que la funció de cost no 
disminueixi. Després s’elimina la línia, posant tots els paràmetres de la línia a 
zero, i calculem el nou valor de la funció de cost de la xarxa. Això ho fa el 
mòdul de la funció de COST, que també torna a calcular els nous temps de les 
altres línies i la nova assignació de demanda. Quan tenim el nou cost de la 
xarxa degut a la eliminació de la línia, el comparem amb al cost abans de que 
actués el mòdul. Si el nou cost és menor o igual que el que hi havia abans, es 
procedeix a la eliminació definitiva de la línia; sinó es torna la línia a la xarxa, tal 
com estava abans d’aplicar el mòdul sobre la línia.    

 

4.3.5.7. Mòdul SUPRIMIR 

Aquest mòdul s’aplica quan la línia generada en la primera fase de 
l’algorisme té més de dos parades. El procediment que segueix el mòdul és 
similar al del mòdul ELIMINAR i vindria a ser invers al del mòdul INSERIR. 

Un cop s’ha generat la xarxa de línies en la primera fase de l’algorisme, 
s’agafen les línies que tenen més de dues parades i s’intenta suprimir cada una 
de les parades que formen les línies, per tal que el cost de la xarxa disminueixi 

 
Primer de tot guarda la línia a la que és vol suprimir una parada en una línia 

provisional, per a poder-la recuperar posteriorment. També guarda les 
transferències que hi poden haver des del node que es pretén suprimir de la 
línia. Després es procedeix a suprimir el node de la línia; per a fer això s’ha de 
treure el node de la línia, per tant el nombre de parades de la línia disminuirà 
en una. També es variarà la posició de les parades en la línia ja que totes les 
parades posterior al node suprimit, disminuiran en un el valor de la seva posició 
en la línia.  

Al suprimir el node de la línia, també varia el recorregut d’aquesta, i s’ha de 
tornar a calcular el recorregut que segueix la línia. Un cop assignades les 
noves posicions de les parades de la línia, i el nou recorregut, es procedeix a 
calcular el valor del cost de la xarxa. El cost de la xarxa és calcula mitjançant el 
mòdul de la funció de COST, per tant també s’actualitzen els temps i assignació 
de demanda.  

En cas que el valor del nou cost de la xarxa sigui menor o igual al que tenia 
abans d’aplicar el mòdul, la línia es queda sense la parada que s’ha suprimit. 
En cas contrari, es procedeix a deixar la línia tal com estava, mitjançant la línia 
provisional que s’havia guardat al inici del mòdul. 
 


