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6. CONCLUSIONS 
 

Una de les aportacions del present treball és el nou model de disseny de 
xarxes. 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).  

Comparat amb models anteriors, i especialment amb el model de Ceder i 
Israelí [1998], ofereix les següents millores: 

 
 No té el temps de recorregut constant, sinó que varia en funció del flux 

d’autobusos en els arcs.   
 Té en compte les transferències entre línies, per tant, no deprecia que 

un corredor principal pugui tenir més línies per tal d’afavorir els 
transbords i les connexions entre línies. 

 S’ha introduït el terme de demanda no assignada a cap línia d’autobús. 
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. 

 Introdueix el cost de l’operador i el cost per a l’usuari en una sola funció 
objectiu. 

 Els models anteriors no tenen en compte l’efecte de la congestió de 
vehicles en els arcs, i per tant deprecien la disminució de la velocitat 
comercial dels autobusos degut a aquesta congestió. Aquest fet fa que 
és sobrevalori la capacitat de la via i no limita el flux de vehicles en els 
corredors. 

 
El nou model ha permès crear una eina computacional (Desicion Suport 

System) que genera línies d’autobús. Aquest algorisme de generació és 
l’aportació fonamental del treball, ja que permet aplicar el model i analitzar 
problemes estratègics que es troben en el disseny de xarxes de transport. 

 
Per tal d’analitzar varis problemes concrets, s’aplica l’algorisme a varies 

tipologies de ciutat i de demanda per poder analitzar els resultats. Els resultats i 
conclusions extrets d’aquests estudis han estat els següents: 

 
 El primer estudi és el balanç dels costs d’operador i d’usuari. Aquest balanç 

demostra que és pot trobar una opció que minimitza el cost total. Però 
aquesta opció no sempre serà la òptima ja que hi poden haver altres factors 
importants que influeixen en la presa de decisions del nombre de línies de la 
xarxa.  

 
El balanç dels costos, també pot servir per a veure les diferents opcions 

que es tenen a l’hora d’escollir el nombre de línies. Per exemple, en casos 
on el cost total és manté gairebé constant, podria ser convenient augmentar 
el nombre de línies ja que el cost total no augmenta gaire i els beneficis per 
a la població son molt grans. 
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Un altre factor important en la presa de decisions del nombre de línies de 
la xarxa és el cobriment de la demanda que ha de tenir la xarxa. La opció 
que minimitza el cost no cobreix tota la demanda sinó que genera una 
demanda que ha de realitzar transbords entre línies o ha d’utilitzar un mitjà 
alternatiu. 

 
 El segon estudi demostra la importància de tenir en compte l’efecte de la 

congestió d’autobusos en els corredors i parades.  
Hi ha casos extrems en que la demanda que s’ha assignat al graf és 

molt gran. Si no es considera l’efecte de la congestió a l’hora de dissenyar 
la xarxa d’autobús, pot originar una disminució de la velocitat comercial real 
de l’autobús de fins a un 50 %.  També pot donar-se el cas contrari, o sigui 
que la demanda sigui tan baixa i el nombre d’autobusos de la xarxa tan petit 
que no es noti l’efecte de la congestió en cap arc. 
 

Sense tenir una demanda excessiva, la forma del graf també pot ser 
originaria de congestionar certs corredors de la xarxa. 
Tot i això, en varis casos estudiats en que es tenen diferents tipologies de 
ciutat, no s’ha tingut en compte el flux de vehicles en els arcs i la velocitat 
comercial dels autobusos és un 10 % menor que en les xarxes que s’han 
generat tenint en compte el flux de vehicles. 

Així, les xarxes que consideren l’efecte de la congestió tenen velocitats 
comercials  entre 12 i 13 km/h, mentre que les xarxes que s’ha generat 
ignorant el flux de vehicles, la velocitat mitjana de la xarxa baixa fins al 10 ó 
11 km/h. 

A la vista d’aquests resultats, es demostra la importància de tenir en 
compte la variació del temps de recorregut a l’hora de dissenyar una xarxa 
d’autobusos. 
 

 En el tercer estudi s’obté la sensibilitat de l’algorisme amb els paràmetres 
d’entrada de la xarxa. Es demostra la importància de saber escollir el valor 
dels paràmetres de la xarxa que volem dissenyar, per tal que la xarxa 
generada sigui més propera a la que tingui menor cost, tant per a l’usuari 
com a l’operador de les línies.  Un error en aquests paràmetres, podria 
generar una xarxa que no fos eficient amb el graf i la demanda que s’ha 
d’implantar. 

 
 En l’últim estudi s’obté la sensibilitat de la xarxa generada per l’algorisme al 

variar paràmetres d’un tram de la xarxa. Aquest estudi demostra que si el 
graf sobre el que es treballa no és homogeni, llavors s’han d’introduir els 
paràmetres particulars per a cada un dels trams diferents, per a que el 
resultat s’assembli el més possible a l’òptim.  

 
Una altra conclusió d’aquest estudi és que si hi ha una modificació de la 

capacitat o la velocitat comercial dels autobusos d’algun tram de la xarxa un 
cop ja implantada, pot ser convenient canviar la xarxa per tal que aquesta 
s’adapti al nou graf. La modificació dels paràmetres d’un sol corredor o arc 
afecta a tota la xarxa, i genera una nova distribució de línies adaptant-se a 
la nova situació. 

 


