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Resum 

Aquest projecte pretén donar resposta a la problemàtica generada a causa del increment de 

la demanda en el sector ferroviari. Aquest increment ha provocat la saturació en certes 

estacions, especialment les estacions de tren terminal on el volum de transit ferroviari és 

elevat.  

Per poder satisfer l’augment en el nombre de sortides programades d’una estació terminal 

s’ha desenvolupat una plataforma que permeti representar qualsevol model d’estació, i un 

algoritme que, partint de l’estació representada, gestioni les arribades dels trens que després 

seran assignades a les sortides programades pel cap d’estació. A més, l’usuari podrà definir 

en funció de quins criteris es distribueixin els trens dins l’estació. 

El projecte inclou tant l’anàlisi dels elements que formen l’estació, el procediment escollit per 

efectuar les assignacions dels trens a les sortides de tren programades, així com un estudi 

dels diferents escenaris possibles al executar el procediment.  

Tant l’algoritme com l’estació i els elements que la formen s’han implementat mitjançant el 

llenguatge de programació Python. Tot i així, el llenguatge utilitzat per a presentar les funcions 

principals utilitzades en el codi és un llenguatge adaptat que permet entendre el funcionament 

a un major nombre d’usuaris. 
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1. Glossari 

ROADEF: Societat Francesa d’Investigació Operativa i Recolzament de Decisions. Promou i 

fomenta el desenvolupament de la investigació operativa. Les segles en francès provenen de 

la traducció al català de Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision 

 

SNCF: Siglas en francès de Societé Nationale des Cheminis de Fer Français, (en català: 

‘Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos) eés una empresa que s’encarrega de la 

explotació dels ferrocarrils en aquest país. 

 

Python: Llenguatge de programació interpretat, es tracte d’un llenguatge multiparadigma ja 

que soporta orientació a objectes i programació imperativa. 

 





Gestió interna d’una estació terminal ferroviària  Pág. 13 

 

2. Prefaci 

El projecte presentat s’ha inspirat en el ROADEF EuroChallenge 2013 [1], que presenta cada 

dos anys una problemàtica real a resoldre en el sector industrial i ofereix als estudiants la 

possibilitat analitzar i resoldre un problema complexe de optimització industrial.  

En la edició del 2013, s’ha colaborat amb la SNCF i s’ha tractat la problemàtica actual en les 

estacions terminals de tren sota el títol “Trains don’t vanish”, que planteja la necessitat de 

trobar un mètode per a gestionar els trens dins una estació terminal davant l’augment de la 

demanda en el sector ferroviari. 
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3. Introducció 

Actualment els mitjans de transport exerceixen un paper fonamental en el nivell de 

desenvolupament d’una societat o metròpolis. Un dels principals mitjans de transport és el 

tren o ferrocarril, tant a nivell urbà com interurbà. Diàriament s’utilitza el ferrocarril com a mitja 

de transport fonamental, degut a les seves avantatges no només en el seu baix cost sinó per 

l’alta velocitat que ofereixen els serveis actuals. A més, es tracta d’un del mitjans de transport 

més segurs, que juntament amb el seu baix impacte mediambiental respecte altres mitjans, el 

servei ferroviari aconsegueix abastar a les necessitats de transport d’un ampli sector de la 

població. A més, en el mon empresarial, cada vegada més extens, el seu ús ofereix una amplia 

capacitat de carrega a un nivell econòmic més baix en comparació a altres medis. 

Es per els motius exposats anteriorment, entre d’altres, que el volum d’ús del servei ferroviari 

ha crescut considerablement en els últims anys tal i com es mostra a la figura següent: 

 

Fig.  3.1. Evolució del tràfic ferroviari (pkm) en la UE en els últims 

anys (font: Eurostat [2]) 
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Així doncs, l’augment de volum del tràfic ferroviari obliga al continu desenvolupament per part 

de les empreses i les institucions encarregades de gestionar les operacions internes de les 

estacions. El creixement en la demanda del servei ferroviari desemboca en congestions, 

insuficiència dels recursos de l’estació i incapacitat per oferir una servei de qualitat. Aquest fet 

pren especial importància en estacions terminals de tren, ja que el volum de trens és encara 

major que en estacions de pas. Així doncs, el futur de les xarxes ferroviàries, i davant dels alts 

costos que suposa una ampliació en la infraestructura de les estacions per tal d’augmentar el 

nombre de recursos, passa per gestionar amb major eficiència els recursos de la pròpia 

estació, especialment de les estacions terminal ferroviàries, objecte d’estudi d’aquest treball. 

 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és donar resposta a la problemàtica actual d’estacions terminals amb 

un volum elevat de trànsit ferroviari, organitzant i distribuint els trens d’arribada de forma que 

satisfacin el major nombre de sortides programades possibles. A la vegada que, les rutes 

internes que realitzen els trens entre una andana d’arribada i una de sortida siguin el més 

eficient possible donat uns criteris definits per l’usuari. 

Per assolir-ho, es dissenyarà un algoritme fent ús d’un llenguatge de programació interpretat 

com és Python que facilita la resolució donat que es tracte d’un llenguatge d’alt nivell orientat 

a objectes que permet establir relacions directes entre objectes reals i objectes informàtics.  

Aquest algoritme ha de ser prou flexible com per resoldre la situació plantejada i donar solució 

a qualsevol disseny d’estació que pugui plantejar l’usuari. 

La solució estarà representada per una taula d’assignacions entre les arribades i les sortides 

de les estacions que contingui, a la vegada, la ruta seguida pel tren associat a cada una de 

les assignacions. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte inclou tant el disseny i implementació d’un model que permeti representar el 

moviment i distribució interna dels trens. A més, que sigui prou flexible com per generar 

qualsevol model l’estació segons les preferències de l’usuari. Finalment, també inclou el 

desenvolupament i implementació d’un algoritme que permeti distribuir i moure els trens amb 
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eficiència dins l’estació prèviament dissenyada en base a uns criteris d’avaluació definits per 

l’usuari. L’algoritme no inclou l’execució de les tasques de manteniment sobre el tren. 
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4. Presentació del problema 

L’estació estudiada és una estació terminal qualsevol amb un alt volum de trànsit ferroviari i 

que requereix-hi una millora en l’eficiència de la gestió interna dels trens. 

Entenem com a gestió interna dels trens d’una estació la presa decisions que inclouen 

l’assignació de les arribades a les diferents sortides programades, i dels trajectes que recorren 

els trens dins la pròpia estació des de que arriben fins que surten de la estació. 

La problemàtica actual recau en el fet que la majoria de models d’optimització en la gestió 

d’una estació ferroviària no contempla que els trens no desapareixen entre una arribada i una 

sortida, i l’estació es tractada com una caixa negre, la realitat però, es que les vies de l’estació 

ocupen un cert espai físic sotmès a una sèrie de restriccions determinades per les connexions 

internes de l’estació. Aquest fet és menyspreable en estacions de baix volum, però no en 

estacions d’elevat volum (com ho pot ser una estació terminal), que generen un alt tràfic de 

trajectes intern de trens, que per tant poden provocar cues en diferents punts crítics de 

l’estació que impossibiliten el compliment dels horaris previstos. Aquest fet és conseqüència 

de que els trens no poden recórrer el camí intern ideal degut a l’ús de les vies per part d’altres 

trens, i en conseqüència, que les simulacions informàtiques no s’ajustin amb precisió a 

l’actuació real. 

Inicialment, es disposa d’una llista de trens d’arribada. A més, es disposa d’una sèrie de 

sortides programades a una hora determinada, que representen les exigències que se li 

plantegen del cap d’estació. Aquestes sortides poden ser modificades per l’usuari, i l’algoritme, 

doncs, pretén determinar quantes d’aquestes sortides podran ser assignades a un dels trens 

d’arribada, així com els camins interns que haurien de seguir els trens tals que permetin 

aquesta programació.  

El tren, durant aquests recorreguts interns, podrà passar per diferents recursos tals com 

andanes, vies de manteniment, grups de vies de transició o agulles, vies destinades a 

l’estacionament, o vies singulars sense cap funció específica més enllà d’unir diferents 

recursos dins l’estació. 
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Fig.  5.1. Representació d’un model d’estació 

 

 

 

 

 

5. Descripció i representació informàtica del 

sistema estació 

5.1. Elements principals del sistema Estació 

L’estació esdevé l’estructura principal que dona suport als diferents trens que arriben i surten 

del sistema. L’estació tractada serà del tipus estació terminal, és a dir, serà origen i final de 

tots els trajectes.  Estarà formada per un conjunt de recursos connectats entre si que es 

distingeixen per la seva funció dins l’estació. Per tant, en funció del seu ús, es podran distingir 

els següents recursos, els quals seran detallats en capítols posteriors: 

 Via singular 

 Via d’estacionament 

 Via de manteniment 

 Andana 

 Agulles 

Així doncs, el conjunt format pels recursos anteriors formaran l’estació que servirà de suport 

al algoritme plantejat. L’algoritme, com s’ha esmentat anteriorment, pretendrà assignar les 

diferents arribades a les sortides programades, respectant les connexions presents a l’estació 

i l’ús dels recursos que la formen per part d’altres trens. 

Un exemple d’estació podria ser el de la Figura 5.1:  
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L’horari laborable dels treballadors esdevé l’horitzó temporal del problema. És a dir, es 

considerarà d’1 dia, conformat per 24 hores efectives, tot i que en la majoria de casos l’activitat 

és nul•la entre les 00:00 i les 05:00 hores.  

5.2. Graf com a representació d’una estació 

S’ha optat per representar l’estació mitjançant un Graf, ja que permet una relació directe entre 

els diferents recursos dels quals disposa l’estació amb els nodes d’un graf. Per tant, cada 

node del graf equival a un recurs de l’estació. 

 

 

Aquest graf G estarà format per un conjunt de nodes N = {n1, n2, ... , nn}, on cada node ni 

esdevé un recurs de l’estació. Així, cada node ni podrà representar un dels següents elements: 

Via singular, Via d’estacionament, Via de manteniment, Andana i Agulles. 

El graf G també conté un conjunt d’arestes DND = {d1, d2, ... , dm}.  Les arestes del conjunt AND  

son no dirigides donat que, d’igual manera que un tren pot avançar en els dos sentits d’un via, 

un tren pot viatjar d’un recurs a un altre independentment del sentit de circulació. Tot i així, el 

graf G també pot contenir un conjunt d’arestes dirigides BD = {b1, b2, ... , bs} en funció de la 

configuració de l’estació que dissenyi l’usuari i que pretengui representar vies amb un sol sentit 

de circulació. 

Les arestes no tindran cap cost associat. Ara bé, per tal de representar que els trens 

consumeixen un cert temps en atravessar els recursos, cada recurs, i per tant cada node, 

tindrà associat un temps d’ús determinat.  

5.3. Implementació de l’estació 

Un dels objectius és que qualsevol estació que es proposi l’usuari pugui ser representada, i 

que el pugui donar resposta a qualsevol model d’estació que es plantegi. Això vol dir que 

l’usuari podrà prendre les següents decisions en quant el disseny i la configuració de l’estació: 

 

  Recurs   Node 

Fig.  5.2. Equivalència Recurs-Node 
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 Nombre de recursos 

 Tipus de recurs: Via Singular, Via de Manteniment, Via d’estacionament, Andana, 

Agulla. 

 La distribució del recursos dins l’estació, és a dir, les connexions que formen els 

diferents recursos entre ells. 

 Les característiques tant dels trens d’arribada com dels trens de sortida tals com 

hora d’arribada, hora de sortida, categoria de tren, etc.  

 Els criteris d’avaluació per valorar les rutes internes que segueixen els trens dins 

l’estació. 

Per a tal objectiu, l’usuari disposarà d’un fitxer de text anomenat connexions.csv (veure 

Annexe A per com implementar el model representant d’una estació) per tal de dissenyar 

l’estació establint les connexions desitjades entre els diferents recursos. 

Per exemple, si tenim els següents recursos: ViaSingular1, ViaSingular2, Agulla1, Andana1, 

Andana 2.  

 

 

Una vegada s’han establert les connexions, es guarda l’estació sobre la variable E. El resultat 

de les connexions anteriors mostrades en la figura 5.4 seria el següent: 

 

Fig.  5.3. Conjunt de nodes representants dels diferents de 

recursos d’una estació 

 

 

 

 

 

 

 

ViaSingular1 
ViaSingular2 

Agulla1 

Andana1 

Andana2 
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La llibreria NetworkX per Python, amb la qual s’ha generat el graf que representa l’estació, 

incorpora diverses funcions que permeten consultar, per exemple, el nombre de recursos de 

l’estació, una llista dels diferents nodes del graf, o de les connexions existents entre els 

diferents recursos cridant les funcions E.number_of_nodes(), E.nodes() i E.edges() [3] 

respectivament (donat que per defecte, el disseny de l’estació es guarda sobre la variable E).  

 

Fig.  5.4. Conjunt de nodes representants del diferents recursos 

d’una estació connectats entre si 

 

 

 

 

 

 

 

ViaSingular1 

ViaSingular2 

Agulla1 Andana1 

Andana2 



Gestió interna d’una estació terminal ferroviària  Pág. 25 

 

6. Arribades i sortides dels trens 

6.1. Arribades dels trens 

Les arribades dels trens són el final del viatges dels passatgers. En el model proposat, les 

arribades programades representen un tren que entra al sistema i que després serà assignat 

a una sortida programada. La característica més important d’una arribada és la seva hora 

d’arribada (tArribada). Aquesta fa referència al moment en què el tren entra a l’andana, és a 

dir, és l’hora que forma part de l’horari comercial que poden consultar els diferents usuaris de 

l’estació. Els temps d’arribada, per tant, són no modificables i venen imposats pel cap d’estació 

en funció dels interessos comercials que pugui tenir l’empresa que la gestiona. 

Tot i així, s’ha de tenir en compte que el tren arribarà abans al sistema, ja que haurà de traçar 

un recorregut d’entrada a l’estació abans de poder descarregar els passatgers a l’andana. La 

seqüència de recursos (seqArr) que haurà de travessar el tren abans d’arribar a les andanes 

representa el fet que els trens estan caracteritzats per la seva procedència, i per tant, en funció 

d’on vinguin, entraran a l’estació per uns recursos o uns altres.  

Una altra característica rellevant de qualsevol arribada és el temps mínim d’estacionament a 

l’andana (tIdeal), temps necessari per a la descàrrega de passatgers, descans del conductor, 

o neteja dels vagons que formen el tren. A més, els trens són considerats un recurs crític en 

qualsevol sistema ferroviari; per tant, a decisió del cap d’estació un tren pot estar també 

caracteritzat per un temps màxim d’estacionament a l’andana (tMax) amb l’objectiu de tenir 

els trens fora d’ús el mínim temps possible. Així doncs, a partir tant dels temps mínim i màxim 

d’estacionament com de l’hora d’arribada, es formarà l’interval del temps en el que el tren 

abandonarà l’andana (intArribada). Per tant, si un tren arriba a les 08:15:00, i té uns temps 

tIdeal i tMax  ‘0:10:00’ i ‘0:20:00’ respectivament, el tren deixarà l’andana entre els instants 

’08:25:00’ i ’08:35:00’. 

Tot tren d’arribada està definit per una categoria de tren (cat). Per exemple, una estació pot 

oferir serveis transport que incloguin trens d’alta velocitat, de rodalies i d’operacions 

mercantils, entre d’altres. Per exemple, una categoria de tren ‘Cat1’ podria representar un 

AVE, mentre que un tren ‘Cat2’ podria representar un Rodalies. Aquest aspecte pren especial 

rellevància ja que les sortides poden demanar una categoria de tren o una altra en funció del 

servei i de la seva destinació. 

Un tren també estarà caracteritzat pel la distancia que pot recórrer abans de requerir una 

operació de manteniment (remDADM) per garantir la seguretat dels passatgers. 

Finalment, el cap d’estació pot preferir, per motius comercials, que un tren estacioni 

prioritàriament en una andana que una altra. Per tant, un tren pot tenir un conjunt d’andanes 
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preferides (andanesPref) en les quals estacionar. Aquesta condició no és obligatòria, però es 

tindrà en compte a l’hora d’avaluar el cost de la ruta. 

Així, un exemple d’arribada podria ser el que es mostra a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Sortides dels trens 

Les sortides del trens suposen l’inici d’un trajecte del tren que admet passatgers. D’igual forma 

que en les arribades, les sortides requereixen una andana, des d’on sortirà el tren cap al seu 

destí. I per tant, cada sortida representa un tren que surt del sistema. La característica més 

important d’una sortida és la seva hora de sortida (tSortida). Aquesta fa referència al moment 

en el que el tren deixa l’andana. És a dir, és l’hora que apareix en els horaris comercials 

disponibles per als usuaris de l’estació. Els temps de sortida són no modificables i, com en les 

arribades, vénen imposats pel cap d’estació en funció dels interessos comercials que pugui 

tenir l’empresa que gestiona l’estació. 

Fig.  6.1. Exemple de la representació gràfica d’una arribada 

 

 

 

 

 

 

Estació 

Nom arribada: 'A12'

tArribada: d1 08:15:00

seqArr: Agulla5 – Agulla4 – Agulla2

cat: Cat1 (AVE)

tIdeal: 0:10:00 / tMax: 0:30:00

intArribada: (08:25:00, 08:45:00)

remDADM: 510 km

andanesPref: ('Andana1', 'Andana5', 'Andana6')
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Tot i així, s’ha de tenir en comte que el tren sortirà més tard del sistema ja que abans de sortir 

de l’estació, i després de deixar l’andana, haurà de passar per una seqüència de recursos 

(seqSor). Aquesta seqüència de vies va lligat al fet que qualsevol tren de sortida té una 

destinació, i en funció d’aquesta, el tren haurà de sortir de l’estació a través d’uns recursos o 

uns altres.  

Una altra característica rellevant del qualsevol sortida és el temps mínim d’estacionament a 

l’andana (tIdeal) previ a l’hora de sortida programada. Aquest temps fa que el tren hagi 

d’arribar a l’andana amb antelació, per tal de què tots els passatgers puguin entrar al tren amb 

comoditat. A més, com en les arribades, els trens són considerats un recurs crític en qualsevol 

sistema ferroviari, per tant, a decisió del cap d’estació un tren pot estar també caracteritzat per 

un temps màxim d’estacionament a l’andana (tMax) amb l’objectiu de tenir els trens fora d’ús 

el mínim temps possible. Així doncs, a partir tant dels temps mínim i màxim d’estacionament 

com de l’hora de sortida, es formarà l’interval del temps en el que el tren arribarà l’andana de 

sortida (intSortida). Per tant, si un tren pretén sortir a les 17:15:00, i té uns temps tIdeal i tMax  

‘0:10:00’ i ‘0:45:00’ respectivament, el tren arribarà l’andana de sortida entre els instants 

’16:20:00’ i ’17:05:00’. 

Un tren també estarà caracteritzat pel la distancia del trajecte a recórrer pel tren de sortida 

(dTrajecte). Per tant, el tren d’arribada assignat a la sortida estudiada haurà de tenir un 

remDADM major al dTrajecte de la sortida per tal de reduir al mínim el perill d’incidència i 

garantir així la seguretat dels passatgers. 

Una sortida pot exigir una sola categoria de tren (cat), o més d’una, en funció de la seva 

destinació o del tipus de servei que realitzi. Per exemple, per un viatge Barcelona – Girona 

pot ser indiferent que es realitzi a través d’un tren de mitjana distància o dels utilitzats per 

rodalies. En canvi, si el destí fos, per exemple Madrid, només acceptaria un tren d’alta velocitat 

o regular, i per tant, no se li podria assignar a la sortida un tren d’arribada de la categoria 

rodalies.  

Finalment, i d’igual forma que en les arribades, el cap d’estació pot preferir, per motius 

comercials, que un tren estacioni prioritàriament en una andana que una altra. Per tant, un 

tren pot tenir un conjunt d’andanes preferides (andanesPref) en les quals estacionar. Aquesta 

condició no és obligatòria, però es tindrà en compte quan s’avalua el cost de la ruta.  

Així, un exemple de sortida podria ser el que es mostra a la figura següent: 
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Fig.  6.2. Exemple de la representació gràfica d’una sortida 

 

 

 

 

 

 

Estació 

Nom sortida: 'S7'

tSortida: d1 10:35:00

seqArr: Agull3 – ViaSingular2 – Agulla2

cat: Cat2 (Rodalies)

tIdeal: 0:15:00 / tMax: 0:45:00

intSortida: (9:50:00, 10:20:00)

dTrajecte: 305 km

andanesPref: ('Andana1', 'Andana2')
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7. Elements  del sistema estació: Recursos 

Entre l’arribada i la sortida d’un tren, els trens poden estar o bé en moviment, o bé estacionats 

en alguna de les vies destinades a l’estacionament. Cal recordar que cada recurs esta 

representat per un node dins el graf, i a la vegada, cada recurs representa una via o grups de 

vies del sistema estació.  

 

 

Com que les vies poden tenir una diferent longitud cada una, i donat que els trens circulen a 

una velocitat constant dins l’estació, cada recurs està caracteritzat per un temps de consum, 

temps necessari per travessar una via d’un extrem a l’altre (o grup de vies en el cas del recurs 

agulla o parking). Podem trobar per tant, recursos formats per una sola via, tals com les vies 

singulars, andanes o vies de manteniment, o recursos generalment formats per un grup de 

vies que actuen com a caixes negres dins el nostre model, tals com agulles o parkings.  

Així, depenent de la configuració de les vies, i de la seva funcionalitat, podem trobar en una 

estació els recursos que es detallen a continuació. 

7.1. Vies Singulars 

Les vies singulars son aquelles vies que careixen d’una funció específica. No accepten la 

càrrega o descàrrega de passatgers, ni estan dissenyades per estacionar. Es consideren vies 

individuals que no formen part de cap conjunt de vies com agulles o parkings. Serveixen com 

a vies auxiliars per unir els diferents recursos que conformen l’estació. A l’hora de dissenyar 

l’estació permeten representar la distància que separa dos o més recursos, ja que a major 

nombre de vies singulars entre dos recursos, major serà el temps necessari per anar d’un 

recurs al altre.  

La característica principal d’una via singular és la seva longitud, i donat que els trens circulen 

a una velocitat constant dins l’estació, la seva longitud serà directament proporcional al temps 

de consum de la via, és a dir, el temps necessari per recórrer tot el tram de via. 

7.2. Andanes 

Les andanes representen aquelles vies de l’estació que permeten la càrrega i descàrrega de 

passatgers. Són l’inici i el final de qualsevol viatge en tren.  Només les andanes poden ser 

Fig.  7.1. Equivalència Recurs-Node-Via 

 

 

 

 

 

 

  Recurs 
  Node   Via 
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assignades a les arribades i sortides programades. Físicament són semblants a les vies 

singulars, és a dir, estan formades per una sola via, però amb la inclusió d’una plataforma per 

a la carrega i descarrega de passatgers. A diferència de les vies singulars que estan 

caracteritzades per un temps de consum constant, les andanes, tenen un temps de consum 

depenent de l’arribada o de la sortida. És a dir, com s’ha descrit anteriorment, les arribades i 

sortides d’un tren estan caracteritzades, entre altres paràmetres, pel el temps d’estància 

mínima a l’andana (tIdeal) i el temps d’estància màxima (tMax). Per tant, el temps consum 

d’una andana estarà inclòs en un interval format per el temps de estància mínima i màxima 

de l’arribada o sortida assignada a l’andana. 

7.3. Vies de manteniment 

Les vies de manteniment estan destinades a realitzar les diferents operacions de manteniment 

i reparació dels trens per garantir el bon funcionament dels mateixos prevenint el major 

nombre d’avaries possibles. Les vies de manteniment són físicament similars a les vies 

singulars, és a dir, estan formades per una sola via, però amb la inclusió de la infraestructura 

necessària per realitzar les operacions de manteniment. Es poden distingir dos usos d’una via 

de manteniment: 

• De manteniment: En aquest cas, els trens estacionen un temps determinat a la 

via, en funció del millor o pitjor estat del tren i de les tasques necessàries a realitzar 

sobre el mateix. (Aquesta opció no esta implementada en la versió 1.0) 

• De pas: Les vies de manteniment es poden comportar com a vies singulars, és a 

dir, com a vies de pas, quan els trens que hi circulen no requereixen cap operació 

de manteniment o reparació. En aquest cas, i a l’igual que les vies singulars, el 

temps de consum dependrà de la longitud de la  via. 

7.4. Agulles  

Les agulles són grups de vies utilitzades pels trens per moure’s a través del sistema. La seva 

finalitat és connectar els diferents recursos entre ells. Físicament, és un conjunt de vies que 

formen complexes connexions entre elles i que permeten la unió entre si de més de dos 

elements. En certa manera, es pot pensar en un via singular com una agulla amb una sola 

entrada i una sola sortida. 

A l’igual que els anteriors recursos, la característica fonamental és el temps necessari que 

requereix un tren per atravessar l’agulla. Aquest temps dependrà de la longitud de l’agulla, 

així com de la complexitat de les connexions que conformin el grup de vies. 
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En el nostre model, i tal com s’ha esmentat en l’apartat d’hipòtesis, donada la complexitat de 

les connexions internes d’una agulla, es tractaran com a “caixes negres”. 

7.5. Aparcaments o “Parkings”  

Els aparcaments estan formats per un grup de vies singulars, ordenades en paral•lel, que 

permeten l’estacionament dels diferents trens. Per tant, en un parking o aparcament, es poden 

distingir dos usos segons la seva funció: 

• Estacionament: En aquest cas, els trens estacionen un temps determinat en 

funció de l’hora de sortida que tinguin assignada.  

• De pas: Els trens passen per l’aparcament sense estacionar-hi en un temps 

determinat per la longitud de la via de pas. En termes pràctics, actuen com a vies 

singulars. 

7.6. Implementació del recursos 

Les dades necessàries per definir les diferents vies singulars, andanes, parkings, vies de 

manteniment i agulles, i que podran ser modificades per l’usuari, vindran donades als fitxers 

viesSingulars.csv, andanes.csv, viesParking.csv, viesMant.csv i agulles.csv respectivament. 

Una vegada importats, es podran crear objectes que representin els elements. Per exemple, 

en el cas d’un objecte que representi el recurs Via Singular, aquest podrà ser generat a partir 

de la següent classe: 

 

[...] 

 

class ViaSingular: 

    

    def __init__(self, nom='', tConsum = 0): 

        self.nom = nom 

        self.tConsum = tConsum 

 

[...] 
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Taula.  8.2. Representació d’una solució com una seqüencia 

d’arribades 

 

 

 

 

 

8. Plantejament del problema 

8.1. Definició de solució  

Abans de descriure el procediment amb el qual donar resposta al problema presentat 

anteriorment, caldrà definir la forma de la solució que es pretén trobar. En aquest cas, la 

solució serà una taula d’assignacions, on cada assignació esta formada per una parella 

arribada-sortida. En la taula resultant, les sortides estan ordenades cronològicament en 

funció de la seva corresponent hora de sortida. A més, cada assignació inclourà la informació 

detallada del tren assignat, tant l’hora de sortida com d’arribada, l’hora d’arribada a les 

andanes, el tipus de tren, el trajecte que segueix el tren dins l’estació des de que arriba fins 

que surt del sistema, entre d’altres. Així un exemple de solució, podria ser el mostrat en la 

figura 8.1: 

SOLUCIÓ  

SORTIDA ARRIBADA 

S1 A3 

S2 A1 

S3 A4 

S4 A2 

S5 A6 

S6 A7 

S7 A5 

S8 A8 

Donat que les sortides estan ordenades cronològicament i per facilitar la comprensió del 

procediment explicat a continuació, es farà ús de la següent notació per a representar una 

solució:  

 

 

 

SOLUCIÓ  

A3 – A1 – A4 – A2 – A6 – A7 – A5 – A8  

Taula.  8.1. Representació d’una solució com una taula d’assignacions 
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8.2. Hipòtesis prèvies 

Es tindran en comte les següents hipòtesis: 

 Es considera un temps discret, on la unitat mínima tractament és un segon. Per tant, 

un instant estarà representat per una hora, minut i segon determinat. 

 L’element Tren esdevé la unitat mínima de tractament. En efecte, en el model no es 

considera l’element vagó [1]. Per tant, no es tractaran en cap instant els vagons de 

forma individual. 

 Un determinat recurs només pot ser ocupat per un sol Tren. És a dir, dos o més trens 

no podran utilitzar el mateix recurs simultàniament. 

 Cada Tren constitueix un element independent durant tota l’estància al sistema. Això 

és, dos trens no podran unir-se per formar un únic element Tren. 

 Cada recurs esta format per una sola via, cada una de les quals estarà representada 

per un node dins el graf E. 

 Tots els trens es mouen a la mateixa velocitat dins el sistema estació. Per tant, tots els 

recursos tindran un tConsum (temps de consum) constant, que dependrà de la 

longitud de la via que forma el recurs. 

 Els elements agulla i parking de l’estació, representen un conjunt de diferents vies 

ordenades de forma complexa que seran tractades com caixes negres amb una o més 

vies d’entrada, i una o més vies de sortida.  

 Tots els recursos son bidireccionals, és a dir, el punt d’entrada i de sortida d’una via 

vindrà determinat per la trajectòria del Tren. Poden circular en els dos sentits de la via. 

 

8.3. Procediment de resolució 

Una vegada s’ha definit sobre quina estructura treballarà l’algoritme i la forma de la solució 

que es pretén obtenir, s’ha pres la decisió de dissenyar un procediment heurístic per donar 

solució al problema plantejat. 

Aquest procediment està inspirat en l’estratègia de “Backtracking” [4,5,6]. Aquesta estratègia 

s’assimila en un recorregut en profunditat d’un graf dirigit, generalment un arbre. L’objectiu del 
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recorregut és trobar solucions (almenys una), construint solucions parcials a mesura que 

progressa el recorregut. Aquestes solucions parcials limiten les regions en les quals es pot 

trobar una solució completa. Una vegada s’ha trobat una solució completa, l’algoritme s’atura. 

Si en algun cas, l’algoritme no pot prosseguir construint una solució parcial a causa de les 

diverses restriccions imposades pel problema, l’exploració torna enrere eliminant els elements 

que s’haguessin afegit en cada fase. Quan torna a un node amb més d’un descendent sense 

explorar, prossegueix el recorregut a través d’aquell node. 

En el cas particular de la gestió interna d’una estació de trens terminal s’aplicarà l’estratègia 

anterior per tal d’obtenir el major nombre de sortides assignades. Cada una d’aquestes 

assignacions, formada per una parella Arribada-Sortida, representa un element de la solució.  

Per il·lustrar el procediment anterior, es farà ús del següent exemple: Suposem que es pretén 

assignar a una llista de quatre sortides programades S = {S1, S2, S3, S4}, els trens continguts 

en una llista de quatre arribades A = {A1, A2, A3, A4}.  

En la figura 8.1 s’observa l’inici de l’arbre de exploració de les possibles solucions, o sigui 

assignacions. El vèrtex Inici indica que s’ha fet cap assignació i per cada nivell, d’esquerra a 

dreta, es busca el candidat a cada una de les quatre sortides. Per tant, A1, A2, A3 i A4 són 

candidates a aparellar-se amb la sortida S1; A2, A3 i A4 són candidates a fer-ho amb S2 i A2 i 

A4 amb S3, després de triar A1 per cobrir S1 i A3 per cobrir S2. 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, i seguint amb l’exemple anterior, la seqüencia seria la següent: es pren la primera 

sortida S1 i es prova d’assignar-li una de les quatre arribades disponibles A1, A2, A3, A4. Per 

ordre lexicogràfic, es pren A1 i se li assigna a la sortida 1. Com que A2 no compleix les 

Fig.  8.1. Exemple d’exploració en arbre (1) 
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condicions, s’explora a través del següent node, A3. Avançant en l’exploració, suposem que 

obtenim el següent arbre:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada explorat el node a3, al no trobar cap arribada assignable a la següent sortida, S3 

(ni A2 ni A4 compleixen les condicions), es marquen les seqüencies A1-A3 i A3-A1 i es descarta 

l’exploració d’aquelles nodes que impliquin com a solució parcial inicial A1-A3 i A3-A1, de tal 

manera, que quan s’explori el node a3 com a primer element de la solució, no es continuï 

explorant a través del node a1 ja que formaria una solució parcial continguda en el conjunt de 

solucions parcials descartades. Seguint aquesta metodologia amb la resta de nodes, una 

possible resolució podria ser la següent: 

 

Fig.  8.2. Exemple d’exploració en arbre (2) 

 

 

 

 

 

 



Gestió interna d’una estació terminal ferroviària  Pág. 37 

 

 

 

Es pot comprovar com la seqüencia elegida és A3 – A4 – A2 – A1. És a dir, és la seqüencia 

d’arribades que permet cobrir totes les sortides programades complint les condicions 

establertes. Així, la representació de la solució anterior seria la següent: 

 

 

  

 

 

A més de buscar aquella solució que satisfaci el major nombre de sortides assignades, 

l’algoritme haurà d’escollir el trajecte que seguirà cada tren associat a una assignació dins 

l’estació. El camí intern elegit, és a dir, la seqüencia de recursos que recorre el tren entre 

l’andana d’arribada i l’andana de sortida, corresponent a una assignació, en cada una de les 

SOLUCIÓ  

SORTIDA Arribada 

S1 A3 

S2 A4 

S3 A2 

S4 A1 

Fig.  8.3. Exemple d’exploració en arbre (3) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  8.3. Representació de la solució resultant com a taula d’assignacions 

 

 

 

 

 

 



Pág. 38  Memoria 

 

solucions parcials, serà el camí de mínim cost, donat una sèrie de paràmetres definits per 

l’usuari, tal i com es detallarà més endavant. 

En definitiva, i a mode de síntesi, el que es pretén és que donat un conjunt d’arribades es 

puguin satisfer el major nombre de sortides programades respectant les diferents restriccions 

imposades per l’usuari, tals com, el disseny físic de l’estació o els horaris de reserva dels 

diferents recursos que la conformen. Per tant, el resultat del procediment que es descriurà a 

continuació és una taula d’assignacions anomenada Pla d’estació (plaEstació), on cada unes 

les assignacions estarà formada per un parella Arribada-Sortida.  

Aquest procediment està format pels següents passos: 

1.    Es pren la primera sortida programada per ordre cronològic i que no tingui una arribada 

assignada. 

2. Dins el conjunt d’arribades, es seleccionen aquelles arribades potencialment 

assignables a la sortida que no han estat assignades a cap sortida i que formen el conjunt 

d’arribades candidates (*). 

3.  Per a cada una de les arribades candidates, es calculen els possibles camins que 

uneixin una arribada a la sortida, respectant els horaris de reserva de cada un dels 

recursos. Si no es troba cap camí viable, es marca la seqüència actual d’arribades 

utilitzades com a no viable, es desfà l’última assignació, i es torna al Pas 1. 

4.  S’avalua quin camí té un menor cost, i s’assignarà l’arribada corresponent a la sortida 

tractada. 

5.   Si totes les sortides tenen una arribada assignada, FI. En cas contrari, tornar al Pas 1. 

 

(*) Si no hi ha arribades potencialment assignables pot ser per un del següents tres motius: 

1. No hi ha cap tren inicialment al sistema, ni cap tren que arribi abans de l’hora 

de sortida programada. En aquest cas, a la sortida se li assigna l’etiqueta de 

‘’Buida’’, i es torna al Pas 1. 

2. El nombre de sortides és major al nombre d’arribades. Això és, si en un instant 

donat, hi ha un major nombre de sortides que d’arribades, hi haurà almenys 

una sortida que quedarà sense una arribada assignada; se li assignarà 

l’etiqueta de “Buida” i es tornarà al Pas 1. 
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3. El nombre d’arribades és igual o major al nombre de sortides, però les 

arribades que podrien ser les candidates de la sortida tractada ja han estat 

assignades prèviament a altres sortides. En aquest cas, es marca la seqüència 

actual d’arribades utilitzades com a no viable, es desfà l’última assignació, i es 

torna al Pas 1. 
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9. Casos a tenir en compte 

9.1. Cas general: Exemple 1 

Suposem una llista d’arribades i de sortides programades, ordenades cronològicament, tal 

com mostren la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Es pren la primera sortida programada per ordre cronològic que no tingui una arribada 

assignada, en aquest cas, S1. 

 

 

 

 

 

Pas 2: Dins la llista d’arribades disponibles, es seleccionen aquelles que poden ser 

potencialment assignables a la sortida tractada. Per exemple, que la categoria de tren requeria 

per la sortida coincideixi amb la categoria del tren d’arribada o que l’horari d’arribada del tren, 

sigui menor al horari de sortida. En aquest cas, suposem que A1, A2 i A3 compleixen les 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Arribades 

Arribada 1 (A1) 

Arribada 2 (A2) 

Arribada 3 (A3) 

Arribada 4 (A4) 

Arribada 5 (A5) 

Arribada 6 (A6) 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Figura.  9.1. Llista d’arribades i sortides 

 

 

 

 

 

 

Fig.  9.2. Selecció d’una sortida (S1) 
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condicions per ser Arribades candidates. Per tant, com el conjunt d’arribades candidates no 

és buit es passa al tercer pas (en cas de que sigui buit, s’explicarà més endavant). 

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S1 A1, A2, A3 

 

Pas 3: Per a cada una de les arribades, es calculen els camins viables que uneixin una 

arribada amb la sortida tractada. Un camí viable serà aquell que respecti l’ús dels recursos de 

l’estació per part d’altres trens i que respecti els horaris de la sortida programada. Com el 

conjunt de camins viables no és buit es passa al quart pas (de nou, en cas de que fos buit, 

per exemple, que tots els recursos fossin ocupats, s’explicarà més endavant). 

Cal precisar, que en un exemple qualsevol, el nombre de camins tendirà a ser molt més elevat. 

En l’exemple actual però, i per facilitar la comprensió, s’ha optat per exemplificar-ho amb un 

menor nombre de camins.  

 

 

 

 

 

 

 

Pas 4: S’avalua cada camí per determinar el seu cost, i es selecciona l’arribada, i el camí 

corresponent, que tingui un menor cost. 

Sortida Arribada Camins viables 

S1 

A1 

Camí 1 

Camí 2 

Camí 3 

A2 
Camí 4 

Camí 5 

A3 

Camí 6 

Camí 7 

Camí 8 

Taula.  9.2. Possibles camins per a cada una de les arribades candidates 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.1. Arribades candidates en la primera iteració per a S1 
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Sortida Arribada Camins viable Cost associat* 

S1 

A1 

Camí 1 200 

Camí 2 600 

Camí 3 350 

A2 
Camí 4 200 

Camí 5 500 

A3 

Camí 6 150 

Camí 7 180 

Camí 8 250 

Pas 5: Com que encara queden sortides per tractar, s’assigna l’arribada 3 a la sortida 1 i es 

salta al Pas 1. 

 

 

 

 

 

Pas 1: La següent sortida que segueix en ordre temporal és S2.  

 

 

 

 

Pas 2: D’igual manera que en la sortida anterior, dins la llista d’arribades disponibles, es 

seleccionen aquelles que poden ser potencialment assignables a la sortida tractada. En 

Pla d’estació 

Sortida Arribada Camí 

S1 A3 Camí 6 

S2 - - 

S3 - - 

S4 - - 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Taula.  9.3.   Cost associat a cada un dels camins possibles 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.4.   Taula d’assignacions (Pla d’estació) una vegada finalitzada la primera 

iteració 

 

 

 

 

 

 
Fig.  9.3. Selecció de la sortida S2 
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aquest cas, es suposa que A3, A4 i A5 compleixen les condicions per ser Arribades 

candidates. En aquest cas, l’arribada 3 seria candidata si no hi hagués cap assignació feta, 

però com l’arribada 3 ja ha estat prèviament assignada a una sortida (S1), no s’inclou al 

conjunt. Tot i així, com aquest conjunt no és buit, es passa al tercer pas.  

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S2 A3, A4, A5 

Pas 3: Per a cada una de les arribades, es calculen els camins viables que uneixin una 

arribada amb la sortida tractada (S2). Com el conjunt de camins viables no és buit es passa 

al quart pas. 

 

Sortida Arribades Camins viables 

S2 

A4 

Camí 1 

Camí 2 

Camí 3 

Camí 4 

A5 

Camí 5 

Camí 6 

Camí 7 

Pas 4: S’avalua cada camí per determinar el seu cost, i es selecciona l’arribada i el camí 

corresponent que tinguin un menor cost. 

 

 

 

 

Taula.  9.5. Arribades candidates per a S2 en la segona iteració 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.6. Possibles camins per a la sortida S2 
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Pas 5: Com que encara queden sortides per tractar, s’assigna l’arribada 5 a la sortida 2 i es 

torna al Pas 1. 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada Camí 

S1 A3 Camí 6 

S2 A5 Camí 5 

S3 -  

S4 -  

Pas 1: La següent sortida que segueix en ordre temporal és S3. 

 

 

 

 

 

 

Sortida Arribades Camins viables Cost associat* 

S2 

A4 

Camí 1 300 

Camí 2 250 

Camí 3 300 

Camí 4 200 

A5 

Camí 5 100 

Camí 6 150 

Camí 7 200 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Taula.  9.7. Selecció de l’assignació associada al camí de menor cost 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.8. Taula d’assignacions (Pla d’estació finalitzada la segona iteració 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  9.4. Selecció de la sortida 3 
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Fig.  9.5. Representació gràfica del Pas 3 en absència d’un camí viable que 

efectui l’assignació S2 – A5 

 

 

 

 

Pas 2: D’igual manera que en les sortides anteriors, dins la llista d’arribades disponibles, es 

seleccionen aquelles que poden ser potencialment assignables a la sortida tractada. En 

aquest cas, suposem que A4 i A5 compleixen les condicions per ser Arribades candidates. En 

aquest cas, l’arribada 5 seria candidata si no hi hagués cap assignació feta, però com que 

l’arribada 5 ja ha sigut prèviament assignada a una sortida (S2), no s’inclou al conjunt. Tot i 

així, com aquest conjunt no és buit es passa al tercer pas. 

 

 

Pas 3: Per a cada una de les arribades candidates, es calculen els camins viables que uneixin 

l’arribada amb la sortida tractada. En aquest cas, es suposa que no existeixen camins viables 

entre A4 i S2. Un dels motius podrien ser les reserves de recursos, tals com andanes o vies 

singulars, realitzades per les assignacions anteriors. 

Com que A5 ja havia estat assignada a una sortida anterior i no existeixen camins per unir A4 

amb S2, en aquest cas, es guarda la seqüència d’arribades utilitzada actualment com a no 

viable; es desfà l’assignació anterior a la sortida tractada i es torna al Pas 1. Així, el resultat 

seria el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S3 A4, A5 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A3 

S2 A5 

S3 - 

S4 - 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A3 

S2 - 

S3 - 

S4 - 

Sortida Seqüencia de recursos no vàlida 

S1 - 

S2 A3 – A5 

S3 - 

S4 - 

Taula.  9.9. Arribades candidates per a S3 (3r iteració) 
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Pas 1: Com que S2 ja no té una arribada assignada, torna a ser la següent sortida que segueix 

en ordre temporal. 

 

 

 

Pas 2: Tal i com s’ha vist anteriorment, A3, A4 i A5 eren arribades candidates de S2. Ara bé, 

com que A3 segueix assignada a S1, no forma part del conjunt.  Tampoc forma part del conjunt 

d’arribades candidates A5, ja que si A5 fos assignada a S2, es formaria una seqüència 

d’arribades no vàlida. Per tant, l’única arribada candidata és A4. 

 

 

Pas 3: Es calculen tots els camins viables que uneixin A4 amb S2. 

 

Sortida Arribades Camins viables 

S2 A4 

Camí 1 

Camí 2 

Camí 3 

Camí 4 

 Pas 4: S’avalua cada camí per determinar el seu cost, i es selecciona l’arribada i el camí 

corresponent que tinguin un menor cost. 

 

 

 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Sortida tractada Arribades candidates 

S2 A3, A4, A5 

Fig.  9.6. Selecció de la sortida S2 (4t iteració) 

 

 

 

 

 

 Taula.  9.10. Arribades candidates per a S4 (4t iteració) 

 

 

 

 

 

 
Taula.  9.11. Camins viables per l’assignació candidata S2-A4 (4t iteració) 
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Pas 5: Com que encara queden sortides per tractar, s’assigna l’arribada 4 a la sortida 2 i es 

salta al Pas 1. 

Pla d’estació 

Sortida Arribada Camí 

S1 A3 Camí 6 

S2 A4 Camí 3 

S3 -  

S4 -  

Pas 1: La següent sortida que segueix en ordre temporal torna a ser S3.  

 

 

 

 

Pas 2: D’igual manera que en les sortides anteriors, dins la llista d’arribades disponibles, es 

seleccionen aquelles que poden ser potencialment assignables a la sortida tractada. En 

aquest cas, suposem que A4 i A5 compleixen les condicions per ser Arribades candidates. En 

aquest cas, l’arribada 4 seria candidata si no hi hagués cap assignació feta, però com 

l’arribada 4 ja ha sigut prèviament assignada a una sortida (S2), no s’inclou al conjunt. Tot i 

així, com aquest conjunt no és buit es passa al tercer pas. 

Sortida Arribades Camins viables Cost associat* 

S2 A4 

Camí 1 300 

Camí 2 250 

Camí 3 300 

Camí 4 200 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Fig.  9.7. Selecció de l’assignació associada al camí de menor cost (4t iteració) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.12. Representació de la solució una vegada finalitzada la 4t iteració 

 

 

 

 

 

 Fig.  9.8. Selecció de la sortida S3 (5n iteració) 
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Sortida tractada Arribades candidates 

S3 A4, A5 

Pas 3: Anteriorment s’ha vist com al calcular els camins viables entre A4 i S3, el conjunt era 

buit. Ara bé, al desfer l’assignació de S2 per assignar-li A4 en lloc de A5, s’ha alliberat 

l’arribada 5, deixant-la com a arribada candidata de S3. I en aquest cas, sí existeixen camins 

que uneixin A4 amb S3. Aquest fet permet que la sortida S3 no quedi sense cap arribada 

assignada.  

 

Sortida Arribades Camins viables 

S3 A5 

Camí 1 

Camí 2 

Camí 3 

Pas 4: De nou, s’avalua cada camí per determinar el seu cost, i es selecciona l’arribada i el 

camí corresponent que tinguin un menor cost. 

 

Sortida Arribades Camins viables Cost associat* 

S3 A5 

Camí 1 300 

Camí 2 150 

Camí 3 300 

Pas 5: Com que encara queden sortides per tractar, s’assigna l’arribada 5 a la sortida 3 i es 

salta al Pas 1. 

 

 

 

 

Taula.  9.13. Arribades candidates per a S3 (5n iteració) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.14. Camins viables per l’assignació candidata S3-A5 (5n iteració) 

 

 

 

 

 

 
Fig.  9.9. Selecció de l’assignació associada al camí de menor cost (5n iteració) 
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Pla d’estació 

Sortida Arribada Camí 

S1 A3 Camí 6 

S2 A4 Camí 3 

S3 A5 Camí 2 

S4 -  

En aquest punt, es tornaria al Pas 1, es repetiria la metodologia anterior fins que totes les 

sortides quedessin assignades a una arribada. 

 

 

 

 

 

9.2. Casos excepcionals 

Com s’ha comentat anteriorment, es podria donar el cas, que en el Pas 2, el conjunt 

d’arribades candidates fos buit. Aquest fet, podria ser causa d’un dels tres motius que 

s’exemplificaran a continuació: 

9.2.1. Exemple 2 

Suposem ara que hi ha una llista d’arribades i de sortides programades ordenades 

cronològicament tals com mostren la figura següent. Notar que hi ha un major nombre de 

sortides que d’arribades. 

 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A3 

S2 A4 

S3 A5 

S4 A6 

Taula.  9.15. Representació de la solució una vegada finalitzada la 5n iteració 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.16. Taula d’assignacions (Pla d’estació) una vegada finalitzades 

totes les iteracions 
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En el primer cas es podria donar que tant la sortida 1 (S1) com la 2 (S2) estiguessin 

programades abans que arribés el primer tren (A1). En aquest cas, s’assignaria a les sortides 

l’etiqueta de “Buida” , i es tornaria al Pas 1. Per tant, a efectes pràctics quedarien com a 

sortides assignades. 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 “Buida” 

S2 “Buida” 

S3 - 

S4 - 

 

9.2.2. Exemple 3 

En un segon cas hipotètic, suposem un instant temporal en què han arribat dos trens (A1 i 

A2), i hi ha tres sortides programades abans de l’instant donat. En aquest marc, les dues 

primers sortides han estat assignades a una arribada, tal i com mostra la taula 9.18: 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A2 

S2 A1 

S3 - 

S4 - 

Arribades 

Arribada 1 (A1) 

Arribada 2 (A2) 

Arribada 3 (A3) 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Fig.  9.10. Taules d’arribades i de sortides (Exemple 2) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.17. Taula d’assignacions resultant (Pla d’estació) en insuficiència 

d’arribades assignables a S1 i S2 (Exemple 2) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.18. Taula d’assignacions inicial en Exemple 3 
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Llavors, queda una sortida (S3) sense una arribada assignada, però com en cap cas, i 

independentment de com es distribueixin les diferents arribades entre les sortides anteriors, 

no es podrà assignar una arribada a S3, ens trobem en una situació d’insuficiència d’arribades, 

és a dir, hi ha un major nombre de sortides programades que d’arribades en aquest instant 

donat. 

Sortida Arribada 

S1 A2 

S2 A1 

S3 “Buida” 

S4 - 

En aquest cas, se li assignaria a la sortida (S3) l’etiqueta de “Buida”, i es tornaria al Pas 1, on 

es tractaria ara la sortida 4. Si entre els instants en els que està programada la sortida 3 i la 4 

entra un tren al sistema, llavors aquesta arribada serà assignada a la sortida 4 (S4), sempre i 

quan, respecti les reserves dels diferents recursos de l’estació. 

 

Sortida Arribada 

S1 A2 

S2 A1 

S3 “Buida” 

S4 A3 

 

9.2.3. Exemple 4 

Per l’últim cas, en un cas amb un major nombre d’arribades que de sortides, el conjunt 

d’arribades candidates també pot ser buit. Si per exemple, no hi ha trens de la categoria que 

requereix la sortida tractada. Suposem per estudiar aquest cas que el Pla d’estació és el 

següent: 

 

Taula.  9.19. Assiganció d’una arribada “Buida” en una sortida sense 

arribades assignables (Exemple 3) 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.20. Taula d’assignacions resultant (Pla d’estació) en insuficiència 

d’arribades assignables a S1 i S2 (Exemple 3) 
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Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A2 

S3 - 

S4 - 

I que les categories dels trens d’arribada i de les sortides programades son les següents: 

 

             

  

 

 

Així, el conjunt d’arribades candidates de la sortida 3 seria buit, ja que no queda cap arribada 

lliure de la categoria de tren que requereix S3, ‘Cat1’. 

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S3 A1, A2 

En aquest cas, de nou, es guarda la seqüencia d’arribades utilitzada actualment com a no 

viable, es desfà l’assignació anterior a la sortida tractada i es torna al Pas 1, tal i com es mostra 

a la figura 9.11: 

 

 

 

 

 

Arribada Categoria 

A1 Cat 1 

A2 Cat 1 

A3 Cat 2 

A4 Cat 3 

Sortida Categoria acceptada 

S1 Cat 1, Cat 2 

S2 Cat 1, Cat 2 

S3 Cat 1 

S4 Cat 2, Cat 3 

Taula.  9.21. Taula d’assignacions inicial en Exemple 4 

 

 

 

 

 

 
Taula.  9.22. Taules del tipus de tren (categoria) proveït i acceptat per les 

arribades i sortides respectivament 

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.23. Arribades candidates per a S3 
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Pas 1: Com que S2 ja no té una arribada assignada, torna a ser la següent sortida que segueix 

en ordre temporal. 

 

 

 

 

Pas 2: Per tant, com que la sortida 2 accepta trens de categoria 1 i 2, i les 4 arribades es 

donen temporalment abans que S2, formaran el conjunt d’arribades candidates, a excepció 

d’A1, que ha estat assignada prèviament a S1 i d’A2, que formaria una seqüència d’arribades 

marcada com a no viable. 

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S2 A1, A2, A3, A4 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A2 

S3 - 

S4 - 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 - 

S3 - 

S4 - 

Sortida Seqüencia de recursos no vàlids 

S1 - 

S2 A1 – A2 

S3 - 

S4 - 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Fig.  9.11. Representació gràfica de la seqüencia d’accions a realitzar en 

l’absència d’arribades candidates per a S3 

 

 

 

 

 

 
Fig.  9.12. Selecció de la sortida S2 en Exemple 4 

 

 

 

 

 

 
Taula.  9.24. Arribades candidates de S2 en Exemple 4 
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Pas 3: Es calculen tots els camins viables que uneixin A3 i A4 amb S2.  

Pas 4: S’avalua cada camí per determinar el seu cost, i es selecciona l’arribada i el camí 

corresponent que tinguin un menor cost. En aquest cas, suposarem que el camí de menor 

cost es dona amb l’arribada 3 (A3).  

Pas 5: Com que encara queden sortides per tractar, s’assigna l’arribada 3 a la sortida 2 i es 

va al Pas 1. 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A3 

S3 - 

S4 - 

 

 

Pas 1: La següent sortida que segueix en ordre temporal torna a ser S3.  

 

 

 

 

Pas 2: Ara el conjunt d’arribades candidates d’S3 no és buit, ja que l’arribada 3 segueix sense 

assignar, gràcies a que prèviament ha estat alliberada d’S2.  

 

Sortida tractada Arribades candidates 

S3 A2 

 

 

Sortides 

Sortida 1 (S1) 

Sortida 2 (S2) 

Sortida 3 (S3) 

Sortida 4 (S4) 

Taula.  9.25. Taula d’assignacions (Pla d’estació) resultant al desfer 

l’assignació S2 – A3 

 

 

 

 

 

 
Fig.  9.13. Selecció de la sortida S3 en Exemple 4  

 

 

 

 

 

 

Taula.  9.26. Arribades candidates de S3 en Exemple 4  
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A partir d’aquí es prosseguiria normalment, per acabar assignant A2 a S3. 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A3 

S3 A2 

S4 - 

 

 

 

Taula.  9.27. Taula d’assignacions resultant (Pla d’estació) al finalitzar l’assignació 

de S3 
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10. Elements i variables auxiliars del programa 

informàtic 

Com s’ha esmentat anteriorment, una de les avantatges de Python és que es tracta d’un 

llenguatge orientat a objectes, és a dir, que permet crear una relació directe entre els elements 

que formen el sistema i els propis objectes. Cada objecte es genera a partir d’una classe, ja 

pugui ser la classe arribada, sortida, andana o agulla, entre d’altres i que permet així generar 

diferents objectes que comparteixin les característiques de la mateixa classe. Apart de totes 

les classes que deriven d’elements reals en una estació, també s’han dissenyat un conjunt de 

classes addicionals que donen suport al algoritme principal i que es presenten a continuació. 

10.1.  Intervals 

Un dels aspectes més significatius del algoritme es que treballa amb intervals. Aquests 

apareixen constantment en les diferents classes ja sigui per representar l’interval d’arribada 

d’un tren en una andana, l’interval de sortida d’un tren o l’interval en el qual el tren abandona 

un recurs determinat, entre d’altres. 

El motiu pel qual es fa ús dels intervals és, per exemple, per la indeterminació en el temps en 

el qual el tren estaciona a l’andana, tant sigui la de sortida com la d’arribada. Aquest fet és 

conseqüència de que les arribades estan definides, entre altres paràmetres, per una hora 

d’arribada, o de sortida, un temps d’estància mínima a l’andana (necessari per l’adequada 

descarrega o carrega de passatgers) i un temps d’estància màxima (donat que les andanes 

es consideren un recurs crític en una estació).  

Per exemple, en el cas d’una arribada, sent l’hora d’arribada les 8:00, el temps d’estància 

mínim 10 minuts i el temps d’estància màxima 30 minuts. Aquests tres paràmetres donen lloc 

a un interval d’arribada, que representa la franja horària en la qual el tren hauria d’abandonar 

l’andana en la que ha estacionat.  

 

 

 

Notar que el mateix interval anterior també pot representar la franja horària en la qual el tren 

arribarà al següent recurs després de deixar l’andana. És a dir, si la ruta que segueix el trens 

8:00 
8:10 8:30 

tMax tArribada tMin 

Fig.  10.1. Representació d’un interval d’arribada (intArribada) 
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fos Andana1 – ViaSingular3 – Agulla2, el tren deixaria l’Andana1 entre les 8:10 i les 8:30, i 

arribaria a la ViaSingular3 també entre les 8:10 i les 8:30. 

Així doncs, en lloc de tractar amb elements temporals definits, les diferents subfuncions que 

formen l’algoritme principal tractaran elements del tipus interval. Per a tal funció, s’ha importat 

al programa informàtic la llibreria intervals.py. Aquesta llibreria incorpora l’aritmètica de 

intervals necessària implementada de forma eficaç i senzilla. 

10.2.  Reserves 

Les reserves, o fulls de reserva, dels diferents recursos recopilen la informació necessària per 

determinar si un recurs està lliure en un espai de temps donat tal que permeti el pas del tren. 

Cada node, i per tant cada recurs de l’estació, incorpora el seu propi full de reserva. 

Les reserves fan ús de la classe interval presentada en el capítol anterior ja que cada full de 

reserves d’un recurs està definit per un interval que representa la franja d’horari lliure d’aquell 

recurs. 

Inicialment, tots els fulls de reserves de cada recurs estan inicialitzats en estat “lliure”, és a dir, 

amb un interval que comprèn l’instant de temps 0 i l’horitzó temporal d’execució i, en funció 

de les rutes que siguin assignades a cada tren, aniran modificant el seu interval lliure de 

reserva. 

La classe en codi Python que permet generar els objectes fulls de reserva és la següent: 

 

from interval import interval 

 

class reserva: 

 

    lliure = interval[(0, 10080)]  

 

    def reservar(self, reserva): 

        iaux = interval([0,reserva[0][0]],[reserva[0][1], 10080]) 

        self.lliure = self.lliure & iaux 

 

    def desfer_reserva(self, reserva): 

        iaux = interval([reserva[0][0],reserva[0][1]]) 

        self.lliure = self.lliure | iaux 

         

    def intersecciona(self, other): 

        return self.lliure & other 
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Notar que l’interval lliure s’inicialitza amb un interval [0, 10080] suposant que l’horitzó temporal 

d’execució és 7 dies, de 24 hores efectives i la unitat temporal mínima de tractament és un 

minut. 

Per tant, i a mode d’exemple, suposem que tenim el recurs Agulla2. Per accedir al seu full de 

reserves i comprovar en quins intervals podem reservar una franja temporal per fer passar-hi 

un tren podem fer: 

>>> E.node['Agulla2']['reserves'] = reserva() 

>>> E.node['Agulla2']['reserves'].lliure 

interval([0.0, 10080.0]) 

S’observa que el recurs no té cap reserva feta en tot l’interval d’execució. 

Suposem ara que un tren qualsevol requereix passar per l’Agulla2 a les 9:00 del dia 1 i que 

necessita 2 minuts per recórrer tota l’agulla. Així doncs, convertint l’hora en minuts absoluts, 

l’interval que es pretén reservar és el [540,542]. Com que no hi ha cap reserva feta i el recurs 

esta lliure en tota la franja horària, es pot executar la següent comanda per fer efectiva la 

reserva: 

>>> unInterval = interval([540, 542]) 

>>> E.node['Agulla2']['reserves'].reservar(unInterval) 

Si es torna a comprovar les franges horàries lliures: 

>>> E.node['Agulla2']['reserves'].lliure 

interval([0.0, 540.0], [542.0, 10080.0]) 

S’observa ara que l’interval lliure del recurs Agulla2 queda dividit en dos subintervals, el primer 

que compren els instants 0 a 540, i el segon, 542 a 10080.  

 

Una de les operacions de la classe reserves més utilitzada és el mètode intersecciona que 

retorna la intersecció entre dos intervals. És especialment útil al comprovar en quins instants 

d’un interval donat és reservable un recurs determinat en funció de l’interval d’entrada al recurs 

del tren.  

0 
540 542 10080 

Fig.  10.2. Interval de disponibilitat de reserva en Agulla2 
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Fig.  10.5. Interval d’arribada (intArribada) resultant de l’intersecció 

 

 

 

 

Per exemple, suposem com en el cas anterior que la ruta que segueix un tren és Andana1 – 

ViaSingular3 – Agulla2 i que el tren deixaria l’Andana1 entre els instants [490, 510] (equivalent 

a [8:10, 8:30]). Així doncs, si s’intersecciona l’interval amb el full de reserves del següent 

recurs, en aquest cas, ViaSingular3, i s’obtindrà entre quins instants de temps podria el tren 

abandonar l’Andana1. Suposem que l’interval de reserva lliure de ViaSingular3 és: 

>>> E.node['ViaSingular3']['reserves'].lliure 

interval([0.0, 400.0], [502.0, 10080.0]) 

 

I que l’interval a interseccionar és: 

>>> intArribada = interval([490, 510]) 

>>> intArribada 

interval([490.0, 510.0]) 

 

 

 

Així doncs, si s’interseccionen els dos intervals, s’obté: 

>>> E.node['ViaSingular3']['reserves'].intersecciona(intArribada) 

interval([502.0, 510.0]) 

 

 

 

 

 

0 
400 502 10080 

490 510 

0 
400 502 10080 

502 510 

490 510 

Fig.  10.3. Interval de disponibilitat de reserva en ViaSingular3 

 

 

 

 

 

 Fig.  10.4. Interval d’arribada (intArribada) a interseccionar 
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S’observa que l’interval intArribada s’ha reduit, i per tant, per tal de satisfer i respectar les 

reserves del recurs ViaSingular3, el tren podria abandonar l’Andana1 entre els instants [502, 

510].  

10.3.  Plans de tren 

Els plans de tren conformen l’objecte de treball de l’algoritme. En cada Pla de tren es guarda 

tant la planificació horària i els moviments que traça el tren dins l’estació, com les dades 

necessàries per realitzar els càlculs interns de l’algoritme. Un pla de tren qualsevol 

representarà per on i quan passarà un tren per cada un dels recursos de l’estació donada una 

assignació Arribada-Sortida qualsevol. Així doncs, cada assignació Arribada-Sortida generarà 

un conjunt de plans de trens, on cada un d’ells contindrà una ruta vàlida diferent, tal i com es 

detallarà en capítols posteriors. 

Un Pla de tren conté els següents atributs:  

1) L’arribada associada al Pla de tren (arribada). Per exemple, ‘A5’. 

2) L’andana assignada a l’arribada (andanaArr). Per exemple, ‘Andana3’. 

3) L’interval en el qual el tren hauria d’abandonar l’andana en la qual ha estacionat a 

l’arribada. Es genera a partir dels temps d’estància mínima a l’andana i temps 

d’estància màxima a l’andana (intArribada). Per exemple, interval ([490, 750]) 

4) La sortida associada al Pla de tren (sortida). Per exemple, ‘S4’. 

5) L’andana assignada a la sortida (andanaSor). Per exemple, ‘Andana4’. 

6) L’interval en el qual el tren hauria d’abandonar l’andana en la qual ha estacionat a la 

sortida. Es genera a partir dels temps d’estància mínima a l’andana i temps d’estància 

màxima a l’andana (intSortida). Per exemple, interval ([520, 540]) 

7) intArrFinal i intSorFinal, es generen a partir de intArribada i intSortida, i representen  

l’interval en el qual el tren pot abandonar l’andana d’arribada i l’interval en el qual el 

tren pot arribar a l’andana de sortida respectivament, una vegada s’han comprovat la 

disponibilitat del les reserves en els diferents recursos que formen la ruta assignada. 

Per exemple, interval ([620, 750]) i interval ([520, 538]) respectivament. 

8) La seqüencia de recursos entre andanes que segueix el tren del Pla de tren tractat 

(cami). Per exemple, Andana2 – ViaSingular3 – Manteniment2 – Agulla3 – Andana4. 

9) Una variable booleana que pren per valor True quan el tren estaciona en un recurs del 

tipus Parking un temps major al temps de consum del recurs (parking). 
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Fig.  10.6. Guardar seqüencia d’arribades no vàlida de S4 sobre explorats 

 

 

 

 

10) En cas de que el tren estacioni en un recurs Parking, l’interval de temps reservable al 

Parking limitat per l’interval d’arribada al recurs (intReservableAParking). 

11) En cas de que el tren estacioni en un recurs Parking, el temps d’estacionament en el 

recurs (tParking). 

12) El cost de d’efectuar el Pla de tren (cost). Serà funció dels pesos i els criteris que se li 

atribueixen a la funció avalua que es detalla en capítols posteriors. 

10.4.  Assignacions i Pla d’estació 

Els objectes assignacions representen una taula que conté l’arribada, la sortida i el pla del 

tren que efectua l’assignació. 

El Pla d’estació és l’output del programa i conté totes les assignacions ordenades per ordre 

cronològic segons l’hora de sortida. És l’objecte al qual se li aplica el mètode “Backtracking” 

ja que empila i desempila les assignacions a mesura que s’executa l’algoritme.  

10.5.  Explorats 

La variable global explorats guarda totes aquelles seqüències d’arribades que ja han sigut 

empilades en qualsevol instant en el plaEstacio. 

Dins el context de l’estratègia de “Backtracking” impedeix que es torni a accedir a un conjunt 

de solucions prèviament explorat i que no permetien arribar a una solució final, de manera 

que l’algoritme no caigui de forma recurrent en el mateix conjunt de solucions. 

Suposem que el procediment es troba en la sortida 5, ‘S5’, que no existeix un arribada lliure 

que potencialment pugui ser assignada a la sortida, i que les assignacions de les quatre 

sortides anteriors son: 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 

S1 A4 

S2 A2 

S3 A3 

S4 A5 

S5 None 

 

explorats 
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En el cas anterior es guardaria la seqüencia d’arribades (‘A4’, ‘A2’, ‘A3’, ‘A5’) en la variable 

explorats, de manera que, al desfer l’última assignació, l’arribada 5 ja no formaria part de les 

possiblesArribades de la sortida 4, i per tant, no podria ser assignada a la sortida donat que 

formaria una seqüència d’arribades ja explorada.  

Obviant A5 de les possibles arribades de S4 i si el conjunt d’arribades potencialment 

assignables a la sortida fos buit, es tornaria desempilar l’anterior assignació, en aquest cas, la 

parella S3-A3, i es guardaria la seqüència d’arribades, de nou, sobre la variable explorats. 

 

Pla d’estació 

Sortida arribada 

S1 A4 

S2 A2 

S3 A3 

S4 A5 

S5 ? 

 

 

En aquest doncs, es guardaria sobre la variable explorats la seqüencia (‘A4’, ‘A2’, ‘A3’). Cal 

observar que l’ordre de les arribades en una seqüencia qualsevol és irrellevant. Per exemple, 

i per il·lustrar l’observació anterior, si en un instant donat el pla d’estació és el següent: 

 

PLA D’ESTACIÓ 

SORTIDA Arribada 

S1 A1 

S2 A5 

S3 A4 

S4 X 

S5 ? 

 

L’algoritme al intentar assignar-li una arribada a S4 no troba arribades candidates, en aquest 

cas, i tal com s’ha detallat anteriorment, es guardaria la seqüència (‘A1’, ‘A5’, ‘A5’) sobre la 

explorats 

Fig.  10.7. Guardar seqüencia d’arribades no vàlida de S3 sobre explorats 

 

 

 

 

 

 

Fig.  10.8. Representació d’un pla d’estació amb insuficiència d’arribades 

candidates per a S4 
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variable explorats. Ara bé, si la seqüència A1 – A5 – A4 no és solució, tampoc ho serà cap 

seqüència formada per la combinació de A1, A4 i A5. 

Per tant, en termes de programació, es formaran sets d’arribades i no tuples per reduir així el 

nombre d’iteracions. 
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11. Solució informàtica al problema 

L’objectiu de la plataforma informàtica és representar amb eficiència el model plantejat 

anteriorment. Per a tal objectiu, l’usuari disposarà d’una sèrie de fitxers de text en format .csv, 

a partir dels quals podrà definir tant el disseny de la pròpia estació com el llistat d’arribades i 

de sortides de trens previstes. 

A partir de les dades introduïdes per l’usuari, es representarà l'estació mitjançant la llibreria 

per Python NetworkX, ja que permet crear grafs de tota mena de forma eficaç, i que incorpora 

una col·lecció d’algoritmes orientats a Grafs que seran utilitzats en l’algoritme principal.  

11.1.  Objectiu del algoritme 

L’objectiu del algoritme és assignar el major nombre de sortides programades als trens 

d’arribada a l’estació, i seleccionar, aquelles rutes internes que permetin efectuar cada una de 

les assignacions realitzades. 

Així doncs, la solució del algoritme estarà representada per l’element prèviament definit 

plaEstació, que conté un conjunt d’assignacions, cada una de les quals conté el pla del tren 

que fa efectiva l’assignació dins l’estació. Els criteris de selecció de la ruta en cada pla de tren 

estarà definit per l’usuari en la funció avalua. 

11.2. Algoritme Principal 

L’aplicació es basa en l’esquema recursiu de “Backtracking” o “assaig i error” sobre un arbre 

de solucions, que és conegut com a mètode d’assaig i error. La funció principal que es crida 

recursivament, denominada construeixPlaEstació,, busca assignar, si és possible, una 

arribada de tren a una sortida de tren donada. Així, es va recorrent el conjunt de sortides en 

ordre cronològic, buscant assignar-li una arribada a cada una d’elles; si no en troba, desfarà 

l’ultima assignació, tornarà a la sortida anterior, i intentarà trobar una solució, ara però, sense 

considerar l’arribada que havia sigut assignada prèviament com a arribada potencialment 

assignable. Així doncs, a partir de les funcions anteriors, es pot obtenir l’algoritme que es 

presenta a la pàgina següent.  
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funcio construeixPlaEstacio(estacio, sortides, sortida, arribades, avalua,  

                            plaEstacio): 

    

        candidats = possibles arribades assignables a sortida 

 esPot = hi han candidats  

         

 Si esPot: 

        Per cada arribada de candidats:       

 Genera diferents plaTren emparellant l’arribada i la sortida  

 amb les andanes adients(arribada, estacio, sortida) 

                                                         

           Afegeix els plaTren a llistaPlans 

             

             plaMillor = Selecció millor plaTren amb la seva ruta  

      corresponent(llistaPlans, estacio) 

      

             Si plaMillor: 

  reservarRecursosEstacio(estacio, plaMillor) 

  assignacio = assignacio(arribada, sortida, plaMillor) 

  Empila assignacio al plaEstacio 

                 Elimina arribada(assignacio)d’arribades 

 

                

    Si queden sortides pendents a ser assignades: 

                    construeixPlaEstacio(estació, sortides, sortida.seguent, 

                                         arribades, avalua, plaEstacio) 

                 Sino: 

                    Retorna 

             Sino:  

   esPot = False 

 

        Si no esPot: 

 

             Si El plaEstacio es buit:  

      Empila un assignacio “Buida” al plaEstacio 

      numSortidesBuides = numSortidesBuides + 1 

    construeixPlaEstacio(estació, sortides,     

    sortida.seguent, arribades, avalua, plaEstacio) 

 

  Sino: 

      Si esta ben dimensionat(numSortidesBuides, sortides, sortida): 

                      Guardar el plaEstacio actual a la variable explorats 

       desferReservesRecursosEstacio(estacio, plaMillor) 

                      Desempilar assignacio del plaEstacio  

         Inclou arribada (assignacio) a arribades  

         construeixPlaEstacio(estació,sortides, sortida.anterior, 

         arribades, avalua, plaEstacio) 

                     

      Sino: 

                      Empila un assignacio “Buida” al plaEstacio 

           numSortidesBuides = numSortidesBuides + 1 

                      construeixPlaEstacio(estació, sortides, sortida.seguent, 

                      arribades, avalua, plaEstacio)      

         

 

 

1 

 
2 

 
3 

 4 

  5 

 
6 

 7 

 
8 

 
9 
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En l’algoritme anterior, es poden identificar els següents punts: 

1) Equivalents al Pas 1 del mètode explicat al capítol 4. Tal i com es pot observar a la 

figura anterior, la funció principal construeixPlaEstacio demana com a dades 

d’entrada: l’estació, les arribades, les sortides i uns criteris d’avaluació (avalua), tots 

definits per l’usuari. A més, també demana com a dades d’entrada un pla d’Estació, 

que conté les diferents assignacions que es van realitzant a mesura que s’executa 

l’algoritme i que representa l’ ”output” del programa, i la sortida, a les que es pretén 

assignar-li una arribada.  

2) Equivalents al Pas 2 del mètode explicat al capítol 4. Comprova que dins el conjunts 

d’arribades, n’hi hagi almenys una que pugui ser potencialment assignable a la sortida 

tractada segons una sèrie de criteris que es detallaran en capítol 12. Si hi ha arribades 

candidates, aquestes es guardaran dins la variable local de tipus llista anomenada 

candidats. 

3) Equivalent al Pas 3 del mètode. Si la llista de candidats no és buida, això és, la variable 

candidats conté almenys una arribada, es calcula per a cada arribada de candidats els 

possibles plans de Tren, emparellant tant l’arribada com la sortida amb les diferents 

andanes possibles, a través de la funció planificaPlansTren, en les quals es realitzarà 

la càrrega i descàrrega de passatgers. Tots els plans de tren es guarden en la llista 

llistaPlans 

4) Equivalent al Pas 4 del mètode presentat al capítol 4. Es calcula el camí per a cada 

un dels plans de tren de llistaPlans, i selecciona mitjançant la funció seleccionaMillor, 

el plaTren que suposi un cost menor a través de la funció avalua. El servei escollit es 

guarda en la variable pla Millor. 

5) Si existeix algun plaMillor, això és, que existeix almenys un plaTren de la llistaPlans 

que sigui viable, és a dir, que respecti totes les reserves dels recursos implicats, 

llavors, es reservaran els recursos necessaris corresponents a la ruta que seguirà el 

tren del plaTren seleccionat. A més, s’empilarà al plaEstacio l’assignació que conté 

tant l’arribada i la sortida, com el pla del tren que representa l’assignació. Finalment, 

s’eliminarà l’arribada assignada de la llista arribades per tal de que no sigui 

seleccionada en futures iteracions. 

6) Equivalent al Pas 5 del mètode presentat al capítol 4. Es calcula si queden sortides 

pendents per ser assignades a través de la funció sortidesPendents. Si la resposta és 

positiva, es torna a cridar la funció construeixPlaEstacio amb la següent sortida. Si pel 

contrari, la resposta és negativa, significa que s’ha arribat al final del recorregut, i es 

retorna el plaEstacio com “output” del programa. 
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7) Si esPot és fals, pot ser tant perquè la llista candidats és buida, això vol dir que no 

existeix cap arribada que pugui ser assignable a la sortida, o bé, perquè no s’ha trobat 

cap plaTren que respecti tant les connexions físiques com els horaris de reserva dels 

diferents recursos de l’estació. Si l’algoritme es troba en aquest cas i a més el 

plaEstacio és buit, és a dir, no conté cap assignació, llavors: s’empila una assignació 

“Buida” al plaEstacio, es a dir, es deixa la sortida sense cap arribada assignada i es 

torna a cridar la funció construeixPlaEstacio amb la següent sortida. A més, 

incrementa en 1 el contador de nombre de sortides que s’han deixat sense assignar 

(numSortidesBuides). 

8) Si esPot també és fals, pero en canvi el plaEstacio no és buit, és a dir, conté almenys 

una assignació empilada i hi ha alguna combinació possible tal que la sortida pugui 

tenir una arribada assignada, és a dir, el problema estigui ben dimensionat, llavors: es 

guarda el plaEstacio sobre la variable explorats, per tal de que no s’explori el mateix 

conjunt de solucions en futures iteracions, es desempila la ultima assignació del 

plaEstacio desfent les reserves pertinents, es torna a incloure a arribades l’arribada de 

l’assignació desempilada, i es torna a cridar la funció construeixPlaEstacio amb la 

sortida anterior. 

9) Si esPot també és fals, el plaEstacio tampoc és buit, però en canvi la programació dels 

horaris esta mal dimensionada, llavors: s’empila una assignació “Buida” al plaEstacio, 

és a dir, es deixa la sortida sense cap arribada assignada i es torna a cridar la funció 

construeixPlaEstacio amb la següent sortida. A més, incrementa en 1 el contador de 

nombre de sortides que s’han deixat sense assignar (numSortidesBuides). 

11.3.  Inicialització del programa  

A més de la funció principal construeixPlaEstacio, caldrà inicialitzar els fitxers d’entrada en 

format .csv, que contenen el disseny de l’estació, així com la informació de les diferents 

arribades, sortides i elements que formen el sistema. El fitxer .py que conté tots els elements 

del sistema, així com les funcions contingudes dins la funció principal, s’anomena 

fitxersEstacio.py. Cal notar que l’estació implementada sempre estarà representada pel 

caràcter E. Per tant, previ a l’execució de la primera iteració del algoritme, caldrà executar les 

següents comandes d’inicialització: 
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  [...] 

 
De fitxersEstacio importar funcions i model estació E 

 

Per cada sortida en sortides: 

    crearPropostaInicial(arribades, sortida) 

 

Si no esFactibleGlobal(sortides, arribades): 

    print 'Solucio no Factible' 

     

plaEstacio = Genera un pla d’estació buit 

explorats = [] 

 

construeixPlaEstacio(E, sortides, S1, arribades, avalua, 

plaEstacio) 

    [...] 

1) S’importa el fitxer que conté tant les dades d’entrada, com les funcions necessàries 

per executar la funció principal, construeixPlaEstacio. 

2) Es creen les propostes de cada una de les sortides. Aquestes propostes estan  

formades per les possibles arribades  que no depenen de l’estat del sistema. Per 

exemple, si una Sortida requereix un tren de Categoria 1, la proposta només inclourà 

aquells trens d’arribada que siguin de Categoria 1. 

3) Comprova prèviament, que el nombre d’arribades és igual o menor que el nombre de 

sortides mitjançant la funció esFactibleGlobal. Si no ho és, imprimirà per pantalla el 

missatge ‘Solucio no Factible’.  

4) Inicialitza el plaEstacio i la variable explorats, que conté els conjunts d’arribades 

explorats. 

5) Finalment, s’executa la primera iteració del algoritme cridant la funció 

construeixPlaEstacio, amb la primera sortida, ‘S1’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2 

3 

4 
 

  

1 
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12. Descripció de les funcions 

En aquest capítol es descriuen les principals funcions que composen l’algoritme principal 

descrit anteriorment en el capítol 11. Els capítols posteriors requereixen d’un lleuger 

coneixement del llenguatge de programació Python, tot i així, s’ha mantingut un llenguatge 

adaptat per la representació de les funcions. 

12.1.  Reduir el volum de solucions 

Per tal de reduir el volum de possibles solucions, és a dir, reduir el nombre de branques a 

explorar en l’arbre de solucions exposat en el capítol 8, s’han dissenyat les dos funcions 

següents. 

12.1.1. creaPropostaInicial 

Forma part de la inicialització del programa. Donat un diccionari d’arribades, i una sortida 

determinada, realitza una primera selecció de les arribades candidates a ser assignades a la 

sortida tractada. Aquesta primera selecció es realitza abans d’executar-se la funció principal 

de l’algoritme, construeixPlaEstacio, ja que inicialment es crea una proposta d’arribades per a 

cada una de les sortides en funció de dues restriccions estàtiques, és a dir, que no canvien al 

llarg de tota l’execució de l’algoritme. Una arribada, per tant, forma part d’aquest conjunt si 

compleix les següents condicions: 

1. La suma del temps d’estància mínima a l’andana a l’hora d’arribada del tren és igual 

o menor a l’hora programada de la sortida. 

2. La categoria del tren d’arribada forma part del conjunt de categories vàlides per a la 

sortida programada. 

El codi que defineix la funció és el següent: 

 

[...] 

 

funcio crearPropostaInicial(arribades, sortida): 

    Per cada arribada en arribades: 

        Si tArribada + tIdeal < tSortida - tIdeal: 

Si categoria de l’arribada forma part de categories acceptades per 

sortida: 

 

                Afegeix l’arribada a la proposta  
[...] 
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Per exemple, donada la següent llista d’arribades: 
 

 

 

 

 

 

I una sortida tal com: 

 

Id Sortida tSortida reqDADM Categoria Compatible 

S3 d1 07:00:00 3917 Cat1, Cat3 

El resultat esperat és que les arribades A1, A2 i A3 formin part de la proposta inicial per a la 

sortida 3 ja que satisfan les condicions. En canvi, l’arribada A4, encara que arribi dins els 

temps adequats, es tracta d’un tren d’una categoria no acceptada per la sortida. Tampoc 

s’accepta l’arribada A5 donat que, encara que l’hora d’arribada és menor a l’hora de sortida, 

el tren requereix un temps d’estància mínima (tIdeal) per tal de descarregar els passatgers i 

realitzar les operacions de neteja, que sumat a l’hora d’arribada, resulta en un instant superior 

al temps de sortida. Finalment, tampoc s’accepta l’arribada A6 ja que la seva hora d’arribada 

és superior a l’hora de S3.  

>>> crearPropostaInicial(arribades, sortides['S3']) 

>>> sortides['S3'].proposta 

['A3', 'A2', 'A1'] 

 

 

Id Arribada tArribada cat tIdeal 

A1 d1 05:15:00 Cat1 0:10:00 

A2 d1 05:20:00 Cat1 0:10:00 

A3 d1 05:40:00 Cat1 0:10:00 

A4 d1 06:35:00 Cat2 0:10:00 

A5 d1 06:55:00 Cat1 0:10:00 

A6 d1 07:15:00 Cat3 0:10:00 

Taula.  12.1. Taula exemple d’arribades amb les seves corresponents característiques 

 

 

 

 

 

 

Taula.  12.2. Taula de característiques de la sortida S3  
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La figura següent il·lustra l’exemple presentat anteriorment:  

 

   

  

  

 

  

12.1.2. possiblesArribades 

 

[...] 

 

funcio possiblesArribades(arribades, sortida, plaEstacio, explorats): 

    candidats = [] 

    Per cada arribada en proposta: 

        Si l’arribada no esta assignada: 

            Si conjuntJaExplorat(arribada, plaEstacio, explorats): 

                Afegeix l’arribada a la llista candidats 
       

    retorna candidats 
 

[...] 

Funció equivalent al Punt 2 del algoritme principal presentat al capítol 11. Donat el diccionari 

d’arribades, una sortida, el pla d’estació i els valors de la variable explorats, retorna una llista 

que conté totes les arribades de la proposta de la sortida, excepte aquelles arribades que 

compleixen alguna de les condicions següents: 

1) Ja hagin sigut assignades a una altra sortida, i que per tant, no estiguin lliures. 

2) Formin part d’una seqüència de recursos ja utilitzada. És a dir, que si s’afegís l’arribada 

a la seqüència actual d’arribades del pla Estació (plaEstacio.seqActual) resultaria en 

una seqüència d’arribades que formaria part del conjunt de seqüències ja explorades 

guardades en la variable explorats. 

Arribades 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

Sortides Proposta 

S1 ... 

S2 ... 

S3 

A1 

A2 

A3 

S4 ... 

S5 ... 

Fig.  12.1. Exemple gràfic de l’ús de la funció crearPropostaInicial 
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Per exemple, donada la sortida S3, el diccionari d’arribades i el Pla d’estació, la proposta inicial 

que conté la sortida S3 és: 

>>> sortides['S3'].proposta 

['A4', 'A3', 'A2', 'A1'] 

S’observa com la proposta de la sortida tractada S3 conté les arribades A1, A2, A3 i A4. 

Si es calculen les possibles arribades segons les restriccions anteriors cridant la funció 

possiblesArribades: 

>>> possiblesArribades(arribades, sortides['Dep3'], plaEstacio) 

['A4', 'A3', 'A2', 'A1'] 

S’observa com el resultat son les mateixes 4 arribades, donat que cap d’elles ha estat 

assignada anteriorment, i la variable explorats no conté cap seqüencia d’arribades. Si es fa: 

>>> arribades['A2'].assignada = True 

Es força l’arribada A2 a estar assignada, de forma que, tornant a calcular les possibles 

arribades: 

>>> possiblesArribades(arribades, sortides['S3'], plaEstacio) 

['A4', 'A3', 'A1'] 

S’observa ara que queda exclosa l’arribada A2, ja que ha sigut assignada anteriorment a una 

sortida. I per tant, en cas d’assignar una arribada a la sortida actual, serà una de les 3 

arribades anteriors, és a dir, ‘A3’, ‘A2’ o ‘A1’. 

Per saber si una seqüència d’arribades ha sigut explorada anteriorment es fa ús de la funció 

conjuntJaExplorat en la qual, donada una arribada, el pla d’Estació i la variable explorats, 

retorna True si el conjunt format per la seqüència actual d’assignacions i l’arribada forma part 

de la llista de conjunts ja explorats.  
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Per una millor comprensió, suposem que hi ha la següent seqüencia d’assignacions: 

 

 

    

 

En aquest cas, la sortida 4 no ha pogut ser assignada, per tant, guardem la seqüencia de 

recursos (‘A1’, ‘A3’, ‘A5’) com a no valida en la variable explorats, de forma que, si desfem 

l’assignació de la sortida S3, al assignar-li una arribada, evitarem assignar-li l’arribada A5, a 

la qual li seguia una assignació buida.  

Continuant amb l’exemple, suposem doncs que tenim la següent seqüencia d’assignacions: 

>>> plaEstacio.seqActual = ['A1','A3'] 

Que la variable explorats conté les següents seqüencies: 

>>> explorats 

[set(['Arr5', 'Arr3', 'Arr1'])] 

Observem com la seqüencia de recursos (‘Arr1’, ‘Arr3’, ‘Arr5’) esta guardada en explorats. 

Suposem ara, que a la seqüencia actual d’arribades (plaEstació.seqActual) se li volgués 

afeigir l’arribada A5, així doncs, per comprovar si ha sigut explorada fem: 

>>> conjuntJaExplorat('Arr5', sortides['Dep3'], plaEstació) 

True 

Si es prova amb un altre arribada que no formi una seqüencia d’arribades ja explorada, per 

exemple, ‘Arr6’: 

>>> conjuntJaExplorat('Arr5', sortides['Dep3'], plaEstació) 

False 

Per tant, tal i com es mostra a l’exemple anterior, l’ús de recursos A1-A3-A5 ja ha sigut utilitzat 

i per tant el valor retornat és True, a diferencia de la seqüencia A1-A3-A6 que retorna False. 

Així doncs, per il•lustrar les dos funcions anteriors es farà ús de la següent figura: 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A3 

S3 A5 

S4 X 

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A3 

S3 A5 

S4  

Sortida Arribada 

S1 A1 

S2 A3 

S3  

S4  

explorats 

Fig.  12.2. Seqüencia d’estats del pla d’estació en l’ús de la funció conjuntJaExplorat 
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12.2.  Generació dels plans de tren segons les arribades 

candidates 

12.2.1. generaPlans 

 

[...] 

funcio generaPlans(candidats, arribades, sortida): 

    llistaPlans = [] 

    Per cada arribada en candidats: 

        Per cada andanaArr en llista d’andanes d’arribada possibles: 

            Per cada andanaSor en llista d’andanes de sortida 

                                  possibles: 

                plaTren = generaPlaTren(arribada, andanaArr, 

                          sortida, andanaSor) 

                Afegeix plaTren a llistaPlans 

 

    return llistaPlans   
 

[...] 

 

Sortides Proposta 

S3 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

Arribades assignades 

A2, A6 

Sortida Candidats 

S3 

A1 

A3 

A4 

Pla d’estació 

S1 A2 

S2 A6 

S3 - 

S4 - 

explorats 

A1-A5, A1-A3-A4, A2-A6-A5, A2-A6-

A7 

Fig.  12.3. Exemple gràfic de l’ús de la funció possiblesArribades 
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Funció equivalent al Punt 3 del algoritme presentat en el capítol 11. Donada una llista 

d’arribades candidates, i la sortida tractada, crea una llista de plans de Tren. Un plaTren té la 

següent representació: 

 

Arribada Andana d’arribada Sortida Andana de sortida 

‘A1’ ‘Andana2’ ‘S4’ ‘Andana5’ 

Per tant, a partir de la llista formada per la llista d’arribades candidates a ser assignada a la 

sortida generada per la funció possiblesArribades, es genera una llista de plans de tren 

emparellant cada una de les arribades i la sortida tractada amb les possibles andanes on 

realitzar la càrrega i descàrrega de passatgers. Cada un d’aquests plans de tren seran 

ampliats a posteriori, entre d’altres variables, amb el camí que segueix el tren dins l’estació, i 

que seran avaluats per la funció avalua. Per il·lustrar l’ús de la funció, es farà ús de la següent 

figura: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribada andanaArr Sortida andanaSor 

A1 Andana2 S1 Andana1 

A1 Andana2 S1 Andana1 

A1 Andana2 S1 Andana4 

A1 Andana5 S1 Andana4 

A1 Andana5 S1 Andana5 

A1 Andana6 S1 Andana5 

A1 Andana7 S1 Andana5 

... ... ... ... 

Sortida 
Tractada 

Arribades 
Candidates 

S1 

A1 

A3 

A4 

A5 

Arribada andanaArr Sortida andanaSor 

A3 Andana5 S1 Andana1 

A3 Andana5 S1 Andana2 

A3 Andana6 S1 Andana3 

A3 Andana6 S1 Andana3 

A3 Andana6 S1 Andana5 

A3 Andana7 S1 Andana6 

A3 Andana8 S1 Andana6 

... ... ... ... 

possiblesArribades 

generaPlans 

Taula.  12.3. Representació d’un Pla de Tren qualsevol 

 

 

 

 

 

 

Fig.  12.4. Generació de plans de trens a partir de la funció generaPlans a partir d’un 

conjunt d’arribades candidates 
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Es pot observar com cada parella “Sortida - Arribada candidata” genera la seva pròpia llista 

de plans de Tren, cada plaTren format per l’arribada candidata, l’andana de descàrrega de 

passatgers (andanaArr), la sortida tractada i la l’andana de càrrega de passatgers 

(andanaSor). Els plans de Tren seran ampliats posteriorment amb ampliaPlaTren. La funció 

esta definida pel següent codi: 

Un exemple d’execució podria ser el següent: 

Suposem que s’esta buscant assignarli una arribada la sortida S3, s’ha obtingut una llista de 

candidats mitjançant la funció possiblesArribades, si fem: 

>>> llistaPlans = generaPlans(candidats, arribades, sortides['S3']) 

El resultat de generaPlans es guardat sobre la variable llistaPlans, on cada element és un 

plaTren candidat a ser seleccionat segons els criteris d’avaluació establerts i que es tractaran 

més endavant. Per exemple, una vegada executada la funció generaPlans, s’han generat 

plans de tren com els que es mostren a continuació: 

 

Pla de Tren 4 (llistaPlans[3]) 

Arribada Andana d’arribada Sortida Andana de sortida 

‘A4’ ‘Andana2’ ‘S3’ ‘Andana5’ 

Pla de Tren 5 (llistaPlans[4]) 

Arribada Andana d’arribada Sortida Andana de sortida 

‘A5’ ‘Andana4’ ‘S3’ ‘Andana6’ 

Als valors dels quals es pot accedir executant les comandes: 

>>> llistaPlans[3].arribada 

'A4' 

>>> llistaPlans[3].arrPlatform 

'Andana2' 

>>> llistaPlans[3].sortida 

'S3' 

>>> llistaPlans[3].depPlatform 

'Andana5' 

Taula.  12.4. Representació de dos plans de tren qualsevols obtinguts a través de la 

funció generaPlans  
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>>> llistaPlans[4].arribada 

'A5' 

>>> llistaPlans[4].arrPlatform 

'Andana4' 

>>> llistaPlans[4].sortida 

'S3' 

>>> llistaPlans[4].depPlatform 

'Andana6' 

12.3.  Gestió interna del temps i estudi dels camins d’un pla de 

tren 

Una vegada s’han generat els diferents Plans de Tren, s’haurà de seleccionar el millor plaTren. 

Per poder avaluar un plaTren qualsevol caldrà abans trobar la ruta que segueix el tren 

corresponent des de que entra fins que surt del sistema estació. Amb aquest objectiu, s’han 

dissenyat un conjunt de funcions encarregades de gestionar les reserves dels diferents 

recursos i de planificar els camins que pot recórrer el tren. 

12.3.1. possiblesRutes 

Primer, cal definir el concepte ruta dins el model d’estació: S’entén per ruta aquell camí físic 

que segueix el tren des de que entra al sistema, estaciona a l’andana, traça un camí intern si 

s’escau, estaciona a l’andana de sortida, i deixa el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs possiblesRutes realitza la següent funció: Donada una estació E i un plaTren, 

retorna sobre la variable plansAmbRutes un llista de plans de tren on cada un conté una ruta 

possible diferent entre l’andana d’arribada i l’andana de sortida del plaTren original. Perquè 

Andana 

arribada 

Andana 

sortida 

Camí 1 

Camí 2 

Camí 3 

Camí 4 

Camí 5 

Camí  

arribada 

Camí  

sortida 

ruta 

Fig.  12.5. Diferenciació entre un camí, camí d’arribada, camí de sortida i ruta.  
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una ruta sigui vàlida, haurà de complir les restriccions de temps i espai que defineixen 

l’estació, és a dir, haurà de satisfer les següents condicions: 

1) Que respecti les connexions físiques pròpies de l’estació 

2) Que respecti els horaris de reserves efectuats en assignacions anteriors. 

Anomenarem camí a la seqüencia de recursos que travessa un tren entre l’andana d’arribada 

i la de sortida, camí d’arribada a la seqüencia de recursos que travessa un tren abans 

d’estacionar a l’andana i camí de sortida a la seqüencia de recursos que travessa un tren al 

deixar l’andana per sortir del sistema estació. 

Cal distingir dos tipus de rutes, aquelles en les quals el tren pot anar directe de l’andana 

d’arribada a la de sortida respectant totes les restriccions, i aquelles rutes en les quals el tren 

requereix estacionar en un recurs del tipus Parking amb un temps de consum variable per 

tal de garantir el compliment de les restriccions. Per exemple, es suposa que es disposa d’un 

plaTren amb un interval d’arribada [450, 480], un interval de sortida [550, 700] i un camí 

Andana2 – ViaSingular5 – Agulla1 – ViaSingular4 – Andana 5 amb els següents temps de 

consum: 

 

 

 

 

Es pot observar que si el tren deixés l’andana d’arribada el més tard possible, és a dir, a 

l’instant 480, travessés els tres recursos intermitjos (en aquest cas suposaria un temps de +4), 

arribaria a l’andana de sortida, com a molt tard a l’instant 484, molt abans del límit inferior del 

interval de sortida del plaTren, 550. Per tant, aquest plaTren seria un candidat a buscar un 

camí alternatiu passant per un recurs parking per tal d’estacionar el temps necessari i arribar 

així a l’andana de sortida dins els marges del interval de sortida.  

Per a calcular els possibles camins físics entre l’andana d’arribada i l’andana de sortida s’ha 

fet ús del mètode all_simple_paths inclós en la llibreria NetworkX i importada amb el nom nx. 

Aquest mètode retorna, a partir d’un Graph, un node origen n1 i un node destí n2,  un iterador 

Recurs tConsum 

ViaSingular5 1 

Agulla1 2 

ViaSingular4 1 

Taula.  12.5. Temps de consum dels recursos que formen el camí entre Andana2 i 

Andana5 
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que genera els possibles camins entre els nodes n1 i n2. En el cas del model d’estació, n1 

representa l’andana d’arribada i n2 l’andana de sortida. 

Així doncs, el codi que defineix la funció possiblesRutes  és el següent: 

funció possiblesRutes(estacio, plaTren): 

    #Nodes inici i final  

    n1 = andana d’arribada 

    n2 = andana de sortida 

    E = estacio 

    #Inicialment es pressuposa que no caldrà aparcar en un parking 

    existeixCandidatAAparcar = False 

    plansAmbRutes = [] 

    plansAmbRutesAparcant = []    

     

    Si esPotReservarCamiArribada(E, plaTren): 

        Si esPotReservarCamiSortida(E, plaTren): 

            Si esPotReservarAndanaArribada(E, plaTren): 

                Si esPotReservarAndanSortida(E, plaTren): 

                     

                    possiblesCamins = nx.all_simple_paths(E, n1, n2)  

                    

                    Per cada cami en possiblesCamins: 

                        plaAmpliat = ampliaPla(E, cami, plaTren) 

                        Si el plaAmpliat conté una ruta que pot ser 

                        candidata a aparcar: 

                            existeixCandidatAAparcar = True                            

                        

                        Si els intervals d’arribada i de sortida        

                           finals del plaAmpliat no són buits:                        

     Afegeix el plaAmpliat a plansAmbRutes 

                                 

                    Si l’andana d’arribada és la mateixa que l’andana 

                    de sortida: 

                        cami = [n1, n2] 

                        plaAmpliat = ampliaPla(E, cami, plaTren) 

 

                        Si el plaAmpliat conté una ruta que pot ser 

                        candidata a aparcar: 

                            existeixCandidatAAparcar = True 

                             

                        Si els intervals d’arribada i de sortida 

                        finals del plaAmpliat no són buits: 

                                Afegeix la plaAmpliat a plansAmbRutes 

 

                    Si no hi ha plansAmbRutes o existeixCandidatAAparcar:        

                        plansAmbRutesAparcant =  

possiblesRutesAparcant(E, plaTren)                         

         

    Afegeix els plansAmbRutesAparcant a plansAmbRutes      

    retorna plansAmbRutes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Es pot observar com inicialment, punt 1, es comprova que el plaTren pugui reservar tant els 

camins d’entrada i sortida de l’estació mitjançant esPotReservarCamiArribada i 

esPotReservarCamiSortida respectivament, així com els temps d’estacionament a l’andana 

mitjançant les funcions esPotReservarAndanaArribada i esPotReservarAndanaSortida. De 

manera que si no supera les quatre condicions, possiblesRutes retornarà un llistat de 

plansAmbRutes buit i s’evitarà executar funcions de elevant temps d’execució com ampliaPla. 

En el punt 2 es crear l’iterador possiblesCamins que genera cada un dels camins que uneixen 

l’andana d’arribada amb la de sortida mitjançant nx.all_simple_paths i que garanteix camins 

que satisfacin la primera restricció d’una ruta vàlida (respectar les connexions físiques de 

l’estació). I per a cada un d’aquests camins, es genera el seu corresponent Pla de Tren ampliat 

amb una ruta mitjançant la funció ampliaPla i que garanteix que es compleixi i es respectin els 

horaris d’ús reservat dels diferents recursos. A més, es comprova si el plaAmpliat generat és 

candidat aparcar. Si ho és, la variable local existeixCandidatAAparcar prendrà per valor True, 

això vol dir, que existirà almenys un plaAmpliat amb un camí candidat a estacionar en un 

recurs del tipus parking. 

En el punt 3, es comprova que el plaAmpliat contingui intervals finals d’arribada i de sortida 

no buits, és a dir, que existeixi una franja temporal que permeti reservar el camí tractat 

respectant les reserves dels diferents recursos implicats. Si és així s’empilarà el plaAmpliat a 

la llista plansAmbRutes. 

S’ha de tenir en comte que el mètode nx.all_simple_paths de la llibreria NetworkX no 

contempla camins sense nodes intermitjos entre n1 i n2. Per tant, s’ha de considerar els casos 

en els quals l’andana d’arribada sigui la mateixa que l’andana de sortida, tal i com es mostra 

en el punt 4, en el qual es repeteix la metodologia del punt 2 i 3 per aquest cas particular. 

A continuació, en el punt 5, si existeix algun plaAmpliat que sigui candidat a aparcar, o si el 

llistat plansAmbRutes és buit, es provarà d’ampliar el plaTren amb rutes que contemplin un 

estacionament en un recurs parking mitjançant la funció possiblesRutesAparcant. 

Finalment, tal i com es mostra en el punt 6, es retorna la unió de les dues llistes afegint els 

plansAmbRutesAparcant a la llista plansAmbRutes, que contindrà per tant tots aquells plans 

amb rutes vàlides, aparcant o no, que respectin les condicions de l’estació. 

 

 

Per il·lustrar l’ús de la funció, es farà ús de la següent figura: 
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12.3.1.1. ampliaPla 

Esdevé una de les funcions principals del algoritme. Donat un plaTren, un camí i una estació, 

retorna el mateix plaTren però ampliat amb la ruta que seguirà el tren dins l’estació, respectant 

les reserves efectuades en els diferents recursos de l’estació.  

Un plaAmpliat és un pla de tren amb els atributs cami, intArrFinal i intSorFinal amb un camí i 

intervals no buits. Caldrà per tant, definir primer els intervals intArrFinal i intSorFinal. 

Els intervals intArrFinal i intSorFinal representen els intervals d’arribada i de sortida una 

vegada s’han aplicat totes les restriccions que asseguren que es compleixin les reserves d’ús 

de cada recurs inclosos al camí del pla de tren tractat. Una vegada s’obtenen els “intervals 

finals”, permet a l’usuari escollir un instant del interval en funció dels criteris establerts en la 

funció avalua i garantint el compliment dels fulls de reserves de cada recurs.  

 

Plans de tren 

Arribada andanaArr Sortida andanaSor 

A1 Andana2 S1 Andana1 

A1 Andana2 S1 Andana1 

A1 Andana2 S1 Andana4 

A1 Andana5 S1 Andana4 

A1 Andana5 S1 Andana5 

A1 Andana6 S1 Andana5 

A1 Andana7 S1 Andana5 

...  ... ... ... 

Plans ampliats amb ruta (plaTren5) 

Arribada andanaArr Sortida andanaSor ruta 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta1 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta2 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta3 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta4 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta5 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta6 

A1 Andana2 S1 Andana4 Ruta7 

...  ... ... ... ... 

Plans ampliats amb ruta (plaTren4) 

Arribada andanaArr Sortida andanaSor ruta 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta1 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta2 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta3 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta4 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta5 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta6 

A1 Andana5 S1 Andana4 Ruta7 

...  ... ... ... ... 

Fig.  12.6. Generació de plans de tren amb ruta a partir de un conjunt de plans de tren  

 

 

 

 

 

 

generaPlans possiblesRutes 
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Per exemple suposem els següent intervals d’arribada i de sortida, i el camí: 

intArribada intSortida Cami 

[450, 500] [490, 600] 
Andana1 – ViaSingular2 – Agulla3 – ViaSingular4 – 

Andana6 

Al aplicar les restriccions provocades pels fulls de reserves dels recursos inclosos al camí, els 

intervals d’arribada i de sortida final sempre seran menys amples que els intervals d’arribada 

i de sortida originals, per exemple, en el cas anterior, podria quedar així: 

 

intArrFinal intSorFinal Cami 

[460, 480] [550, 600] 
Andana1 – ViaSingular2 – Agulla3 – ViaSingular4 – 

Andana6 

Això és, el tren podrà deixar l’andana d’arribada entre els instants [460, 480] i arribar a l’andana 

de sortida entre els instants [550, 600] garantint que es respecten les reserves d’altres 

recursos de l’estació per part d’altres trens. 

El codi que permet la creació dels intervals finals d’arribada i de sortida es presenta a la 

següent pàgina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Taula.  12.6. Intervals d’estància en l’andana d’arribada i de sortida inicials  

 

 

 

 

 

 

Taula.  12.7. Intervals d’estància en l’andana d’arribada i de sortida finals  
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funcio ampliaPla(E, cami, plaTren): 

    i1 = intArribada del plaTren 

    i2 = intSortida del plaTren 

    arribada = l’arribada del plaTren 

    sortida = la sortida del plaTren        

     

    #i1 tenint en comte les reserves de la Andana 

    iaux = Intersecció de i1 amb el les reserves de l’andana d’arribada 

    iaux = Crea un interval format amb el limit inferior de i1 i el  

           limit superior del primer subInterval de la intersecció  

           anterior  

 

    #Resta de recursos 

    Per cada recurs de cami: 

        Si el recurs no es l’andana de sortida: 

            tEstada = Temps de consum del recurs 

            iaux = afegeixTemps(iaux, tEstada) 

            iaux = Interesecció de iaux amb les reserves del recurs 

            iaux = depuraInterval(iaux, tEstada) 

            

            Si iaux és un interval buit: 

                intArrFinal del plaTren = interval buit 

                intSorFinal del plaTren = interval buit 

                 

                retorna plaTren 

 

    #Comprovar si cal seguir    

    Si requereixEstacionar(iaux, i2, plaTren): 

        La variable provaAparcar del plaTren = True 

        intArrFinal del plaTren = interval buit 

        intSorFinal del plaTren = interval buit 

                 

        retorna plaTren 

 

#Comprovar reserves en ultima Andana i genera l'intDepFinal 

    iaux = Intersecció del interval de treball iaux amb i2 

 

    intDepFinal del plaTren = comprovaUltimaAndana(iaux, plaTren, E) 

 

    Si iaux és un interval buit: 

        intArrFinal del plaTren = interval buit 

        intSorFinal del plaTren = interval buit 

        cami del plaTren = [] 

        retorna plaTren     

 

#Interval final de la arribada amb el que poder jugar amb l'"avalula" 

    iaux = intDepFinal 

    Per cada recurs del cami: 

 

        Si recurs no es l’andana de sortida: 

            tEstada = Temps de consum del recurs 

            iaux = iaux - tEstada 

 

    intArrFinal del plaTren = iaux    

    retorna plaTren 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Pág. 86  Memoria 

 

intArribada 

Prenent l’exemple anterior, i suposant els següents temps de consum dels recursos implicats:  

 

intArribada intSortida Cami 

[450, 500] [490, 600] 
Andana1 – ViaSingular2 – Agulla3 – ViaSingular4 – 

Agulla4 - Andana6 

 

 

 

 

1) Es creen un sèrie de variables locals per facilitar la comprensió del codi. Es crea la 

variable iaux que serà l’interval de treball al qual se li aplicaran les restriccions 

temporals. 

2) Inicialment iaux prendrà per valor la intersecció del interval d’arribada (recordar que és 

l’interval en el qual el tren ha d’abandonar l’andana d’arribada segons les exigències 

del cap d’estació, veure capítol 6 Arribades i Sortides del trens) amb el full de reserves 

del primer recurs del camí, és a dir, Andana1. El resultat de la intersecció representa 

els intervals de temps que permeten deixar l’andana respectant les seves reserves. 

Finalment, en la última línia de codi del punt 2 s’eliminen tots els subintervals 

resultants excepte el primer ja que com es pot observar en la següent figura, implicaria 

que dos o més trens fessin ús del mateix recurs simultàniament. 

 
 
 
 

 

 

Recurs tConsum 

ViaSingular2 2 

Agulla3 3 

ViaSingular1 1 

Agulla4 2 

reserves 
‘Andana1’ 

Intersecció resultant 

Interval en el qual el tren 
pot deixar l’Andana1 

Taula.  12.8. Temps de consum dels diferents recursos que formen el camí del pla de 

tren tractat  
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3) En el punt 3 s’itera sobre el cami i en cada recurs, excepte l’andana de sortida, es 

simplifica l’interval de treball iaux mitjançant tres operacions afegeixTemps, 

intersecciona i depuraInterval.  

a. La primera, afegeixTemps: Donat un interval, amplia el limit superior de cada 

subInterval una quantitat igual a un temps d’estada tEstada. Aquesta operació 

s’aplica per tenir en comte aquells casos en els quals l’instant escollit del 

interval és un valor proper al límit superior, i per tant, alhora de realitzar la 

interacció amb el full de reserves del recurs s’ha de comprovar que les 

reserves accepten un temps d’estada igual al temps de consum del recurs. 

iaux és l’interval en el qual el tren deixa l’andana d’arribada, i per tant, és 

equivalent a dir, que és l’interval d’arribada al següent recurs. Seguint amb 

l’exemple anterior, en la primera iteració el recurs prendrà per valor 

‘ViaSingular2’ i per tant, el temps d’estada serà equivalent al seu tConsum, és 

a dir, 2 unitats de temps. 

 

 

 

  

 

 

b. La segona operació, intersecciona retorna iaux tenint en compte el full de 

reserves del recurs tractat. En aquest cas, i seguint l’exemple anterior, iaux es 

interseccionat amb les reserves de ViaSingular2. 

 

 

 

 

 

 

c. Finalment, la tercera operació, depuraInterval: Donat un interval, simple o 

compost, i un temps d’estada donat tEstada, elimina els subIntervals tals que 

la seva amplada sigui menor al temps d’estada del recurs. A més, redueix el 

límit inferior d’aquells subIntervals que tinguin una amplada major a tEstada en 

una quantitat equivalent a tEstada. Aquest operació s’aplica per tenir en comte 

Interval en el qual el tren 
Arriba al ‘ViaSingular2’ (iaux) 

+ tEstada 

Interval en el qual el tren 
Arriba al ‘ViaSingular2’ +  

tEstada (iaux) 

 

reserves 
‘ViaSingular2’ 

Intersecció resultant 

Interval en el qual el tren 
Arriba al ‘ViaSingular2’ +  

tEstada (iaux) 
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el casos en els quals el tren arriba al recurs en un instant proper al límit inferior 

de iaux, i per tant, s’ha de considerar que el tren farà ús del recurs un temps 

equivalent al tEstada. Per exemple, seguint amb el cas anterior, on el temps 

d’estada de ViaSingular2 és igual a 2 unitats de temps: 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, aquest nou iaux  representa l’interval en el qual el tren deixarà el 

recurs ViaSingular2, o de forma equivalent, és l’interval en el qual el tren 

entrarà en el pròxim recurs, en l’exemple, Agulla3. 

4) Una vegada s’ha iterat sobre cada un dels recursos que formen el camí caldrà 

comprovar si el tren requereix estacionar mitjançant la funció requereixEstacionar. 

Aquesta funció comprova si el límit superior de iaux abans d’interseccionar amb les 

reserves de l’andana de sortida és menor que el límit inferior del interval de sortida, 

intSortida. Per exemple, suposem s’ha iterat sobre tots els recursos que formen el 

camí a excepció de l’andana de sortida i que iaux i intSortida estan representats pels 

següents intervals: 

 

 

 

 

Es pot observar com independentment de l’instant del interval d’arribada escollit, el 

tren no serà capaç d’arribar dins els marges del interval de sortida. Per tant, el tren 

serà candidat a aparcar.  

 

Tal i com es pot observar en el punt 4, la variable booleana provaAparcar del plaTren 

prendrà per valor True, la funció ampliaPla retornarà un pla de tren “buit”, de manera 

Interval reservable de 
‘ViaSingular2’ (iaux) 

 
- tEstada - tEstada 

Interval final en el qual el tren 
arriba al ‘ViaSingular2’ o  
arriba a ‘Agulla3’ (iaux) 

 

iaux intSortida 

Temps estimat 
d’estacionament 
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que la variable local existeixCandidatAAparcar de la funció possiblesRutes prendrà 

per valor True i provocarà que, a través de la funció possiblesRutesAparcant, s’ampliï 

el plaTren provant un camí que inclogui l’estacionament en un parking. Si pel contrari, 

el tren no requereix estacionar, es seguirà en el punt 5. 

5) Tal i com es pot observar s’intersecciona iaux amb l’interval de sortida intSortida, per 

tal de comprovar si existeix un interval comú, és a dir, una vegada l’interval de treball 

iaux s’ha interseccionat amb totes les reserves del recursos del camí, caldrà trobar un 

interval comú amb l’interval de sortida intSortida (recordar que representa l’interval en 

el qual el tren ha d’arribar a l’andana segons les exigències del cap d’estació, veure 

capítol 6 Arribades i Sortides del trens). 

 

 

  

 

 

 

 

A més, mitjançant la funció comprovaUltimaAndana es comprova que respecti les 

reserves de l’andana de sortida i elimini els subintervals que no permetin realitzar un 

reserva fins l’hora de sortida, per exemple, i prenent iaux’ del exemple anterior: 

  

 

 

 

  

 

 

 

Es pot observar com els dos primers subIntervals de la interesecció iaux’ & reserves 

‘Andana6’ son descartats ja que si el tren arribés dintre d’un dels dos subIntervals 

implicaria que estacionarien dos trens simultàniament a l’andana. Per tant, l’interval 

resultant és iaux’’, i pren el nom de intSorFinal i representa la franja horària en la qual 

Interval en el qual el  
tren arriba 

 l’Andana6 (iaux) 

intSortida 

Interval en el qual el  
tren pot arribar a  
l’Andana6 (iaux) 

Interval en el qual el  
tren pot arribar a  
l’Andana6 (iaux) 

 reserves 
‘Andana6’ 

Intersecció resultant 

Interval final en el qual el  
tren pot arribar a  

l’Andana6 (intSorFinal) 
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el tren pot arribar a l’andana de sortida respectant tants les connexions físiques de 

l’estació com els horaris de reserva dels diferents recursos que formen la ruta. 

6) Finalment, una vegada obtingut intSorFinal, caldrà trobar el seu interval final 

equivalent a l’arribada. Donat que intSorFinal representa l’interval de temps en el qual 

el tren pot arribar a l’andana de sortida, caldrà trobar doncs l’interval de temps en la 

qual el tren pot abandonar l’andana d’arribada per tal de respectar tants les connexions 

físiques com els fulls de reserva de l’estació. Per trobar intArrFinal es restaran al límit 

superior i inferior els diferents temps d’estada dels recursos que formen el camí tractat 

en cada iteració. Així doncs, continuant amb l’exemple anterior i sent els recursos que 

formen el camí: 

 

 

 

 

  

 

S’obté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurs tConsum 

ViaSingular2 2 

Agulla3 3 

ViaSingular1 1 

Agulla4 2 

intSorFinal 

 

- 2 - 2 

intSorFinal ’ 

- tEstada  
‘Agulla4’ 

Taula.  12.9. Taula dels temps que consumeixen els recursos que 

formen part del camí analitzat 

 

 

 

 

 

 

 



Gestió interna d’una estació terminal ferroviària  Pág. 91 

 

Si s’aplica la mateix metodologia per a la resta de recursos que formen el camí 

obtenim: 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Així doncs, una vegada s’ha trobat el intArrFinal, es guarden els intervals finals 

d’arribada i de sortida sobre al pla de tren tractat. Cal afegir, que si alguna de les 

interseccions anteriors donés com a resultat un interval “buit”, la funció ampliaPla 

retornaria un plaTren “buit”, és a dir, un plaTren amb les variables intArrFinal i 

intSorFinal buides.  

12.3.2. possiblesRutesAparcant 

 

[...] 

 

funcio possiblesRutesAparcant(E, plaTren): 

    plansAmbRutesAparcant = [] 

    Per cada parking en parkings: 

        Afegeix a plansAmbRutesAparcant el llistat de plans resultant 

        de cridar la funció buscaRutesAparcant(E, plaTren, parking) 

         

    retorna plansAmbRutesAparcant 

 

[...] 

Donat un plaTren i una estació E, amplia el plaTren amb un camí que inclogui un 

estacionament en un recurs parking.  

Es pot observar com s’itera sobre la llista de recursos parking per tal de generar les diferents 

rutes que incloguin estacionament sobre cada un dels recursos parking mitjançant la funció 

- 1 - 1 

- tEstada  
‘ViaSingular1’ 

- 3 - 3 

- tEstada  
‘Agulla3’ 

- tEstada  
‘ViaSingular2’ 

- 2 - 2 
intArrFinal 

intSorFinal 
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buscaRutesAparcant. Els plans de tren ampliats amb rutes que incloguin estacionament seran 

retornats a la funció possiblesRutes. 

Així doncs, i per il·lustrar la diferencia de possublesRutes i possiblesRutesAparcant es farà ús 

de la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mitjançant la funció possiblesRutes i donat un plaTren qualsevol, es generaran plans de tren 

ampliats amb rutes directes entre l’andana d’arribada i l’andana de sortida. En canvi, 

possibesRutesAparcant generà plans de tren ampliats amb rutes entre l’andana d’arribada i 

l’andana de sortida que incloguin l’estacionament en un recurs parking dividint el camí en 2 

trams, el primer de l’andana d’arribada fins el recurs parking i el segon, del propi parking fins 

l’andana de sortida. 

possiblesRutes 

possiblesRutesAparcant 

Andana 

arribada 

Andana 

sortida 

Parking 

Andana 

arribada 

Andana 

sortida 

Fig.  12.7. Diferencia entre les rutes generades per possiblesRutes i 

possiblesRutesAparcant 
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12.3.2.1. buscaRutesAparcant 

buscaRutesAparcant realitza la següent funció: Donat un pla de tren, una estació i un recurs 

parking, retorna una llista de plans de tren ampliats amb rutes que incloguin estacionament al 

recurs parking cridat. 

La metodologia per trobar els intervals finals intArrFinal i intSorFinal és semblant a la 

utilitzada a ampliaPla, en aquest cas però no es comprovaran si els camins son reservables 

respectant les reserves dels recursos que el formen entre l’andana d’arribada i la de sortida, 

si no que es dividirà el trajecte en dos camins i s’analitzaran de forma independent. De manera 

que s’analitzarà inicialment el camí d’andana d’arribada a parking, i de parking fins andana de 

sortida mitjançant les funcions esReservableCamiFinsParking i 

esReservableCamiFinsAndana respectivament. 

Donat que la funció nx.all_simple_paths de la llibreria NetworkX no contempla camins formats 

exclusivament pels nodes d’inici i final, n1 i n2, s’hauran de distingir quatre casos que es 

presenten a continuació i suposant que n1 representa l’andana d’arribada i n2 representa 

l’andana de sortida. 

1) parking no forma part del conjunt de nodes veïns d’n1 ni d’n2. 

2) Si parking forma part del conjunt de nodes veïns d’n1 però no d’n2. 

3) Si parking forma part del conjunt de nodes veïns d’n2 però no d’n1. 

4) Si parking forma part del conjunts de nodes veïns d’n1 i n2. 

Així doncs, el codi que defineix la funció buscaRutesAparcant es mostra en la següent pàgina. 
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[...] 

 
funcio buscaRutesAparcant(E, plaTren, parking): 

    plansAmbRutesAparcant = [] 

     

    caminsFinsParking = nx.all_simple_paths(E, andanaArr, parking) 

 

    Per cada cami en caminsFinsParking: 

        Si esReservableCamiFinsParking(E, plaTren, cami, parking):             

            caminsFinsAndana = nx.all_simple_paths(E, parking, andanaSor) 

            Per cada cami2 en caminsFinsAndana:                     

                Si esReservableCamiFinsAndana(E, plaTren, cami2, parking, cami): 

 

                    Afegeix el plaTren a plansAmbRutesAparcant 

 

    Si parking es adjacent a andanaArr i parking no es adjacent a andanaSor: 

        cami = [andanaArr, parking] 

        Si esReservableCamiFinsParking(E, plaTren, cami, parking):             

            caminsFinsAndana = nx.all_simple_paths(E, parking, andanaSor) 

            Per cada cami2 en caminsFinsAndana:                     

                Si esReservableCamiFinsAndana(E, plaTren, cami2, parking, cami): 

 

                    Afegeix el plaTren a plansAmbRutesAparcant 

 

    Si parking es adjacent a andanaSor i parking no es adjacent a andanaArr: 

        cami2 = [parking, andanaSor] 

        caminsFinsParking = nx.all_simple_paths(E, andanaArr, parking) 

        Per cada cami en caminsFinsParking: 

            Si esReservableCamiFinsParking(E, plaTren, cami, parking):                      

                Si esReservableCaminFinsPlatform(E, x, cami2, parking, cami): 

 

                    Afegeix el plaTren a plansAmbRutesAparcant 

 

    Si parking es adjacent a andanaArr i parking es adjacent a andanaSor: 

        cami = [andanaArr, parking] 

        cami2 = [parking, andanaSor] 

        Si esReservableCamiFinsParking(E, plaTren, cami, parking):             

            Si esReservableCaminFinsPlatform(E, plaTren, cami2, parking, cami): 

 

                Afegeix el plaTren a plansAmbRutesAparcant         

                

    retorna plansAmbRutesAparcant 
 

[...] 

 

Observar que la numeració del codi coincideix amb els 4 casos exposats anteriorment. Per a 

cada cas es comprova que existeixi una ruta que inclogui estacionament en parking mitjançant 

les funcions esReservableCamiFinsParking i esReservableCamiFinsAndana.  

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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12.3.2.2. esReservableCamiFinsParking 

Donat un plaTren, una estació i un camí amb inici una andana d’arribada i final un parking, 

retorna un booleà que pren per valor True si el camí és reservable respectant els fulls de 

reserves dels recursos que formen el camí. La metodologia utilitzada per comprovar-ho és la 

mateixa a la utilitzada en la funció ampliaPla, en aquest cas però l’interval de sortida serà 

substituït per les reserves del recurs parking. A més el resultat de la intersecció final entre 

l’interval final d’arribada i les reserves del parking serà guardat sobre la variable 

intReservableAParking del plaTren. Aquest última variable representa l’interval de temps en 

el qual pot arribar el tren al parking i els instants potencialment reservables del parking per 

part del tren.  El codi que defineix la funció esReservableCaminFinsParking és la següent: 

 

funcio esReservableCamiFinsParking(E, plaTren, cami, parking): 

     

    i1 = intArribada del plaTren 

    i2 = Full de reserves del parking 

 

    iaux = i1 

     

    #i1 tenint en compte les reserves de la Andana 

    iaux = Intersecció de iaux amb el full de reserves del l’andana d’arribada 

    iaux = Crea un interval format amb el limit inferior de i1 i el  

           limit superior del primer subInterval de la intersecció  

           anterior (iaux) 

 

    #Resta d’elements     

    Per cada recurs en el camiFinsParking: 

        Si el recurs no es el parking:    

            tEstada = Temps de consum del recurs 

            iaux = afegeixTemps(iaux, tEstada) 

            iaux = Interesecció de iaux amb les reserves del recurs  

            iaux = depuraInterval(iaux, tEstada) 

             

            Si iaux és un interval buit: 

                intArrFinal del plaTren = interval buit 

                intSorFinal del plaTren = interval buit 

                 

                retorna plaTren 

  

    #Assigna un interval a la variable intReservableAParking que conté 

els intervals que podran ser reservars a parking respectant els horaris 

de reserva de la resta de recursos 

    iaux = Intersecciona iaux amb els intervals de reserves del parking 

    intReservableAParking del plaTren = iaux 

 

    esReservable = Pren per valor True si intReservableAParking no és buit   

 

    retorna esReservable 
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Per exemple, es suposa el següent escenari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa que l’interval resultant, intReservableAParking, representa la franja horaria en la 

qual el tren pot entrar en el recurs parking tractat i a la vegada representa els instants de temps 

que son reservables del propi parking. 

 

12.3.2.3. esReservableCamiFinsAndana 

Donat un pla de tren, una estació i un camí amb inici en un parking i final en una andana de 

sortida, retorna un booleà que pren per valor True si el cami és reservable respectant els fulls 

de reserves dels recursos que formen el camí. La metodologia utilitzada per comprovar-ho és 

la mateixa a la utilitzada en la funció ampliaPla, en aquest cas però l’interval d’arribada serà 

substituït per l’interval de temps reservable a parking trobat a la funció anterior, 

intReservableAParking. Així doncs, la funció que defineix esReservableCamiFinsAndana es 

mostra en la següent pàgina. 

 

 

 

 

 

…  
iaux, una vegada 
s’ha iterat sobre  

els diferents recursos  

reserves  
parking  

intReservableAParking 

intArribada  
(o iaux)  
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[...] 

 
funcio esReservableCaminFinsAndana(E, plaTren, camiFinsAndana,  

                                   parking, camiFinsParking):                      

 

    i1 = intReservableAParking de plaTren que conté els intervals 

         reservables de parking  

    i2 = intSortida del plaTren 

 

    Elimina el parking del camiFinsAndana  

 

    iaux = i1 

 

    Per cada recurs en el camiFinsAndana: 

        Si el recurs no és l’andana de sortida:             

             

            tEstada = Temps de consum del recurs 

            iaux = afegeixTemps(iaux, tEstada) 

            iaux = Interesecció de iaux amb les reserves del recurs  

            iaux = depuraInterval(iaux, tEstada) 

             

            Si iaux és un interval buit: 

                intArrFinal del plaTren = interval buit 

                intSorFinal del plaTren = interval buit 

                 

                retorna plaTren         

                            

                 

    Si la intersecció de iaux amb i2 no és buida: 

        plaTren = ampliaPlaSenseEstacionar(E, plaTren, cami, parking, 

                  camiPlatformParking, iaux) 

         

        retorna plaTren 

 

    Si el limit superior del ultim subInterval de iaux es menor al 

    limit inferior del primer subInterval de i2: 

        La variable tExtraParking = La diferencia entre el limit 

        inferior del primer subInterval de i2 i el limit superior del 

        ultim subInterval de iaux 

        La variable tExtraParking = tExtraParking + lenInterval(primer 

        subInterval de i2) 

         

        iaux = afegeixTemps(i1, tExtraParking) 

        iaux = Interseccuó de iaux amb reserves de parking 

        iaux = depuraInterval(iaux, tExtraParking) 

        iaux = Crea un interval format pel limit inferior i superior 

               del últim subInterval de iaux  

 

        retorna ampliaPlaEstacionant(E, plaTren, camiFinsAndana, 

                parking, camiFinsParking, iaux) 

 

    Si la intersecció de iaux i i2 és buida: 

        intArrFinal del plaTren = interval buit 

        intSorFinal del plaTren = interval buit 

        retorna plaTren 

 

1 

2 

3 

4 
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Una vegada s’ha efectuat la primera iteració sobre els recursos que formen el camí fins 

l’andana de sortida es poden donar 3 situacions diferents i que es presenten a continuació. 

Cas 1) Punt 2 del codi. Suposem que al acabar la primer iteració sobre el camí fins andana 

de sortida, punt 1, l’interval de treball iaux i l’interval de sortida, i2, estan representats pels 

següents intervals: 

 

 

 

Es pot deduir que l’interval resultant de la intersecció dels dos anteriors intervals no és buida. 

Per tant, en aquest cas, no és necessari estacionar un temps superior al temps de consum 

del recurs parking.  Notar que una ruta d’un plaTren que era inicialment candidat a estacionar, 

al ser ampliat amb un camí més llarg que forcés el pas per un recurs tipus parking i que la 

suma de temps de consums dels recursos sobre l’interval d’arribada és suficient per 

superposar-se al interval de sortida, intSortida (i2).  

En aquest cas, esReservableCamiFinsAndana retornaria el valor de la funció 

ampliaSenseEstacionar que retorna un plaTren ampliat amb un camí dividit en dos trajectes, 

camí de l’andana d’arribada fins parking i camí de parking a l’andana de sortida. 

Cas 2) Punt 3 del codi. Suposem que al acabar la primer iteració sobre el camí fins andana 

de sortida, punt 1, l’interval de treball iaux i l’interval de sortida, i2, estan representats pels 

següents intervals: 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar com el límit superior de iaux és inferior al límit inferior del interval de sortida 

i2. Per tant, és candidat definitiu a estacionar al recurs parking. El criteris per estimar el temps 

d’estacionament dependran dels criteris establerts per l’usuari en la funció avalua. En 

iaux  

i2  

iaux  

i2  

tExtraParking 
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l’exemple anterior es pretén que el tren arribi el més tard possible a l’andana de sortida, per 

tant, s’ha utilitzat com a temps aproximat d’estacionament tExtraParking.  

Una vegada s’ha estimat tExtraParking, esReservableCamiFinsAndana retornaria el valor de 

la funció ampliaEstacionantDefinitiu que retorna un plaTren ampliat amb un camí entre andana 

d’arribada i andana de sortida que inclou estacionament a parking. A més dels valors 

intArrFinal i intSorFinal, el plaTren ampliat retornat també inclou la variable tParking que 

guarda el temps d’estacionament final a parking i que serà utilitzat més endavant per la funció 

reservarRecursosEstacio. 

Cas 3) Punt 4 del codi. Si la intersecció de iaux amb i2, no compleix cap de les condicions 

anteriors i per tant la intersecció resultant és “Buida”, esReservableCamiFinsAndana retorna 

un Pla de tren “buit” que no serà inclòs en la llista rutesAparcant. Per exemple, en la situació 

següent: 

 

 

 

 

Es pot deduir que el resultat de la intersecció és un interval buit. 

12.4. Criteris d’avaluació i selecció d’un pla 

Les funcions que es presenten a continuació tasques descrites al Punt 4 del algoritme 

principal definit en el capítol 11. És a dir, una vegada s’han pogut definir funcions que gestionin 

les reserves dels recursos l’estació i que generin Plans de tren que continguin una ruta vàlida, 

s’haurà de seleccionar el millors d’aquests plans de tren mitjançant la funció selecionaMillor 

que es presenta a continuació.  

12.4.1. seleccionaMillor 

Donada una estació E, una llista de plans de Tren llistaPlans i una funció avalua, selecciona, 

en cas que sigui possible, el pla de tren ampliat amb una ruta que suposi un cost menor (o 

major, depenent dels criteris de la funció avalua). 

 

 

 

iaux  

i2  
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La funció esta definida pel següent codi: 

[...] 

 

funcio seleccionaMillor(E, llistaPlans, avalua): 

    millorsPlansAmbRutes = [] 

    

    Per cada plaTren en llistaPlans: 

        plansAmbRutes = possiblesRutes(estacio, plaTren) 

        plaAmbRutaEscollit = seleccionaPlaAmbRuta(plansAmbRutes, E, avalua) 

        Si plaAmbRutaEscollit no és buit: 

            Afegeix plaAmbRutaEscollit a millorsPlansAmbRutes            

        

    Si millorsPlansAmbRutes no conté cap pla de tren: 

        retorna Un plaTren buit 

 

    Sino:            

        millorPlaTren = seleccionaPlaAmbRuta(millorsPlansAmbRutes, E, avalua)         

        retorna millorPlaTren 

[...] 

Es pot observar com primer s’itera sobre la llistaPlans que conté tot el conjunt de plans de 

tren, i es generen per a cada un d’aquests plaTren un conjunt de plans de tren amb ruta que 

es guarden sobre la variable plansAmbRutes mitjançant la funció possiblesRutes definida 

anteriorment.                     

Un cop generats, per a cada plaTren, els possibles plansAmbRutes, es selecciona el millor 

pla de tren amb ruta mitjançant la funció seleccionaPlaAmbRuta. Aquesta funció, requerirà la 

crida de la funció avalua que conté els criteris de selecció. El pla de tren amb ruta seleccionat 

es guardarà sobre la variable plaAmbRutaEscollit, si aquest no és buit, s’afegirà a la llista de 

millorsPlansAmbRutes que conté per tant, els millors plans de tren amb ruta de cada plaTren. 

Finalment, es tornarà a cridar la funció seleccionaPlaAmbRuta per escollir el millor pla de tren 

de la llista millorsPlansAmbRutes. Per tant, si el resultat de la crida no és buit, la funció 

retornarà el millor plaTren de llistaPlans que a més inclourà una ruta que respecti les 

connexions físiques de l’estació i els horaris de reserva dels diferents recursos que travessa 

el tren. 
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Per il•lustrar la metodologia anterior, es farà ús del següent exemple gràfic: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.4.1.1. avalua 

Donat un plaTren ampliat amb una ruta, retorna el seu cost associat en funció dels criteris 

establerts per l’usuari. Un exemple de funció avalua podria ser el següent (veure Annexe B 

per una execució completa de avalua): 

 

funcio avalua(plaTren):  

    cPerMin = 0.5 

     

    costDifArrIdeal = cPerMin * (plaTren.intArrFinal[0][0] - 

plaTren.intArribada[0][0]) 

 

    costDifDepIdeal = cPerMin * (plaTren.intSortida[0][1] - 

plaTren.intDepFinal[0][0]) 

     

    costPrefPlatArr = 100 * andanesPrefArr(plaTren) 

     

    costPrefPlatDep = 100 * andanesPrefDep(plaTren) 

 

     

    retorna (costDifArrIdeal + costDifDepIdeal + costPrefPlatArr + 

costPrefPlatDep)  

La funció avalua retorna el cost total del Pla de tren tractat. Multiplica per 0,5 la diferencia de 

temps entre el l’instant ideal en el qual el tren deixa l’andana (plaTren.intArribada[0][0]) 

i l’instant en el qual deixa l’andana (plaTren.intArrFinal[0][0]). D’igual forma multiplica 

millorsPlansAmbRutes 

plaTren1 – plaAmbRuta3 

plaTren2 –  plaAmbRuta1 

... 

 

plansAmbRutes 
(plaTren1)  

plaAmbRuta1 

plaAmbRuta2 
plaAmbRuta3 
plaAmbRuta4 
plaAmbRuta5 

... 

llistaPlans 
  

plaTren1 

plaTren2 

plaTren3 

plaTren4 
plaTren5 
plaTren6 
plaTren7 

... 

plansAmbRutes  
(plaTren2)  

plaAmbRuta1 

plaAmbRuta2 
plaAmbRuta3 
plaAmbRuta4 
plaAmbRuta5 

... 

Pla de tren seleccionat: 
plaTren2  

seleccionaPlaAmbRuta 

Fig.  12.8. Representació gràfica del ús de la funció possiblesRutes i 

seleccionaPlaAmbRuta 
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0,5 per l’instant ideal en el qual el tren arribada a l’andana de sortida 

(plaTren.intSortida[0][1]) i l’instant en el qual el tren arriba realment a l’andana 

(plaTren.intDepFinal[0][0]). Finalment associa un cost de 100 a les arribades o sortides 

que no estacionin a una andana que formi part del conjunt de andanes preferides. 
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13. Pressupost 

A continuació es detalla el pressupost de la realització del PFC que consisteix en la elaboració 

de la memòria, els annexos i el desenvolupament del programa informàtic que dona suport al 

model proposat.  

Les hores invertides aproximades en els diferents punts del projecte son les següents: 

 Anàlisi: 200 hores 

 Disseny: 500 hores 

 Implementació: 400 hores 

 Memòria: 240 hores 

El total d’hores invertides suma un total de 1340 hores. Suposant un preu per hora per un 

enginyer Junior de 35 €/hora, el cost del projecte és de 46.900 €. Al pressupost anterior cal 

sumar-li l’IVA, que a Espanya és del 21%, per fer un total de 56.750 €. 
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14. Impacte mediambiental 

L’impacte mediambiental del projecte és pràcticament inexistent obviant el consum energètic 

de l’ordinador i la impressora utilitzada per realitzar la memòria i la implementació del 

programa.  

Igualment s’han estudiat dos casos particulars utilitzant la plataforma dissenyada. Els dos 

casos analitzats estan basats en el mateix model d’estació i s’han comparat les seves 

respectives emissions de CO2 tot i que generalment en els estudis de consum energètic en 

els viatges que realitza un tren ferroviari es tendeix a negligir els trams d’accessos a l’estació 

i el moviments interns dins aquesta. Tot i així, i utilitzant el fet que el programa permet variar 

els criteris de selecció entres dos rutes d’una mateixa assignació, s’han presentat els següents 

escenaris basats en dos criteris de selecció diferents, el primer, prioritzant l’impacte 

mediambiental i el segon, el criteri definit per omissió. 

1) Selecció de la ruta amb menor temps de circulació del trens dins l’estació. 

2) Selecció de la ruta que impliqui un menor temps d’estada en les andanes d’arribada. 

El model d’estació és el següent (veure annex A i B per a la presentació completa i 

implementació  del cas): 

 

Fig.  14.1. Representació del model d’estació estudiat 
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Pels estudis de les dos situacions anteriors s’ha establert un temps de consum per unitat de 

temps de 20 segons, això és, que si un tren necessita 1 unitat de temps en travessar un recurs, 

suposarà un temps de circulació de 20 segons. Es pressuposa que els trens viatgen a una 

velocitat mitjana dins l’estació aproximada de 40km/h. També s’ha pressuposat que els 

consums d’un tren de alta velocitat i un convencional són similars, donat que les diferencies 

documentades en el consum energètic entre els dos models prové sobretot de la diferencia 

de la velocitat mitjana en els trajectes que realitza cada model de tren. Així doncs, executant 

el programa dissenyat sobre l’estació anterior en cada una de les situacions anteriors i 

emissions mitjanes de CO2 de 1,78 kg CO2/km [7]: 

Emissions de CO2 segons un criteri prioritari en minimitzar les emissions de CO2 

seleccionant la ruta amb un menor temps de circulació dins l’estació. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pla d’estació 

Sortida Arribada 
tCirculació 

(minuts) 
Emissions CO2 

(kg) 

S1 A2 4,00 4,748 

S2 A3 4,00 4,748 

S3 A1 3,68 4,351 

S4 A5 3,34 3,955 

S5 A6 4,00 4,748 

S6 A7 3,34 3,955 

S7 A4 3,00 3,56 

S8 A8 4,35 5,142 

S9 A9 3,34 3,955 

S10 A10 4,00 4,748 

 TOTAL 37,05 43,960 

Taula.  14.1. Emissions de CO2 minimitzant els temps de 

circulació dels trens 
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Prenent com a referència una de les estacions amb major volum de sortides com és l’Estació 

terminal de PUERTA ATOCHA, que opera un total aproximat de 51.100 sortides al any [8], el 

total de les emissions de CO2 considerant els accessos i els camins interns dels trens 

equivalen a 224.635 kg de CO2 per any. 

Emissions de CO2 segons un criteri no prioritari en emissions de CO2 seleccionant la 

ruta amb menor temps d’estacionament en l’andana d’arribada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenent com a referència una de les estacions amb major volum de sortides com és l’Estació 

terminal de PUERTA ATOCHA, que opera un total aproximat de 51.100 sortides al any [8], el 

total de les emissions de CO2 considerant els accessos i els camins interns dels trens 

equivalen a 305.383 kg de CO2 per any. 

 

Criteri de selecció de ruta 
Emissions de CO2 

anuals (kg/any) 

Pla d’estació 

Sortida Arribada tCirculació 
(minuts) 

Emissions CO2 
(kg) 

S1 A2 5 5,934 

S2 A3 5 5,934 

S3 A1 6 7,120 

S4 A5 4,34 5,142 

S5 A6 5 5,934 

S6 A7 4,34 5,142 

S7 A4 5,34 6,329 

S8 A8 6 7,120 

S9 A10 5 5,935 

S10 A9 4,34 5,142 

 TOTAL 50,36 59,762 

Taula.  14.2. Emissions de CO2 minimitzant els temps d’estada 

en l’andana d’arribada 
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Minimitzant el temps de circulació 224.635 

Minimitzant el temps d’estada en 

l’andana d’arribada 
305.383 

Per tant, suposa una diferència de 80.748 kg de CO2. Per avaluar i contrastar aquest valor, es 

prèn com a referència les emissions de CO2 en dos trajectes diferents [7]: 

 Madrid At. – Barcelona S. en tren d’alta velocitat: 3.222 kg de CO2 

 Madrid At. – Barcelona S. en tren convencional: 2.389 kg de CO2  

Per tant, l’estalvi en les emissions de CO2 minimitzant els temps de circulació respecte a un 

altre criteri de distribució és equivalent a aproximadament 25 viatges Madrid-Barcelona en 

tren d’alta velocitat o 34 viatges Madrid-Barcelona en tren convencional. 

 

 

Taula.  14.3. Taula comparativa en les emissions de CO2 
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha desenvolupat una plataforma que permeti gestionar els moviments 

interns del trens en una estació per resoldre la problemàtica generada del augment de la 

demanda en el sector ferroviari. S’ha dissenyat una plataforma que contempla un ampliï 

nombre de solucions possibles per tal d’assignar el major nombre de sortides a les arribades 

de trens del sistema.   

Un dels altres objectius que es perseguia és que fos prou flexible com per qualsevol estació, 

objectiu que s’ha pogut satisfer gràcies a la implementació d’un model d’estació modificable 

per l’usuari mitjançant una interfície senzilla. També s’ha aconseguit que fos prou flexible per 

tal que l’usuari pugui decidir sota quins criteris de selecció es distribuiran els trens dins 

l’estació. Per tant, modificant unes poques línies de codi determinades es poden implementar 

els criteris d’avaluació que cregui oportuns l’usuari.  

El programa és prou flexible per a la incorporació de noves funcionalitats, per exemple, 

implementar serveis diferents a la càrrega i descàrrega de passatgers tals com l’execució 

d’operacions de manteniment sobre el tren mitjançant les vies de manteniment ja 

implementades. Una altra possible millora seria la inclusió en l’algoritme d’un mètode més 

eficient per reduir l’alta combinatòria en el nombre de solucions possibles. 

A nivell personal ha sigut una experiència molt interessant que m’ha permès enfrontar-me a 

un problema real de grans dimensions, analitzar-lo i desglossar-lo en diferents punts per 

facilitar-ne la resolució amb un major coneixement del funcionament i els elements que 

conformen una estació de tren terminal. A més, també m’ha permès desenvolupar els 

coneixements en programació mitjançant l’aprenentatge d’un nou llenguatge informàtic com 

és “Python”. 
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Annex A: Entrada de dades per a la representació 

d’un model d’estació 

A continuació es presenta l’interfície per a l’usuari amb la qual representar el model d’estació 

desitjat. Per fer-ho, s’utilizarà com a exemple un model d’estació qualsevol amb un conjunt 

d’arribades i una llista de sortides programades. En aquest cas, s’ha optat per representar el 

model d’estació utilitzat en el Capítol 14 de la memoria sobre l’Impacte Mediambiental. En 

l’annexe B s’executarà el model representat en funció d’una sèrie de criteris. Tots els fitxers 

que contenen el model d’estació estan en format .csv. (les segles .csv fan referencia a la 

terminologia anglesa “coma separated values”). 

Estació i recursos 

El model d’estació que es pretén representar és el següent: 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.1. Representació del model d’estació estudiat (equivalent al 

model estudiat al Capítol 14) 
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Per establir les connexions l’usuari disposa d’un fitxer anomenat connexions.csv. Aquest fitxer 

permet establir les connexions una a una entre dos recursos qualsevols. Cada connexió 

estarà representada en el fitxer de text pels dos recursos que la formen separats per un punt 

i coma “;”. Per exemple per generar les connexions de l’Agulla3 que va unida Andana1, 

Andana2, Andana4, Andana4, Agulla5 i Parking1 s’introduirà en el fitxer de text de la següent 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal notar que per cada connexió entre dos recursos cal indicar els dos sentits de pas. Aquest 

fet permet crear vies unidireccionals segons les preferències de l’usuari. És a dir, la següent 

línia: 

 

 

Generaria la connexió:  

 

 

 

En canvi, si el fitxer contingués les dos següents línies: 

 

 

Agulla3;Andana1 

Andana1;Agulla3 

Agulla3;Andana2 

Andana2;Agulla3 

Agulla3;Andana3 

Andana3;Agulla3 

Agulla3;Andana4 

Andana4;Agulla3 

Agulla3;Agulla5 

Agulla5;Agulla3 

Agulla3;Parking1 

Parking1;Agulla3 

 

 

 

Agulla3;Andana1 

 

Agulla3 Andana1 

Agulla3;Andana1 

Andana1;Agulla3 

 

Fig.  A.2. Connexió unidireccional entres dos recursos de l’estació 
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Generaria la mateixa connexió, però amb sentit bidireccional: 

 

 

 

Una vegada s’han creat les diferents connexions entre els recursos que formen l’estació caldrà 

definir les propietats dels propis recursos. Per a tal objectiu l’usuari dels següents fitxers: 

andanes.csv, agulles.csv, viesMant.csv, viesParking.csv, viesSingulars.csv que contenen les 

característiques de les andanes, agulles, vies de manteniment, aparcaments i vies singulars 

respectivament. 

Qualsevol dels recursos anteriors esta caracteritzat per un nom que identifica el recurs i per 

el temps que necessita un tren per travessar el recurs a velocitat constant (tEstada). L’usuari 

introduirà aquests dos valors en el fitxer corresponent separats de nou per “;”. Per exemple, 

per a representar l’Andana2, de longitud 400, i temps de consum 1 unitat de temps i l’Andana3 

de la mateixa longitud i 2 unitats de temps de consum s’introduirà la següent línia de text dins 

el fitxer andanes.csv 

 

 

D’igual forma es podrien caracteritzar les resta de recursos utilitzant els seus corresponent 

fitxers.  

Programació d’arribades i sortides 

Per a la programació de les arribades i sortides de trens l’usuari disposa dels fitxers 

arribades.csv i sortides.csv. Continuant amb l’exemple anterior es suposa que es pretenen 

programar les següents arribades i sortides: 

 

 

 

 

 

 

Agulla3 Andana1 

idPlatform;tempsEstada 

Andana2;1 

Andana3;2 

Fig.  A.3. Connexió bidireccional entres dos recursos de l’estació 
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Arribada tArribada seqArribada Categoria tIdeal tMax remDADM 

A1 06:00:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 360 

A2 06:20:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 515 

A3 06:40:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 491 

A4 07:00:00 seqArr2 Cat 1 0:10:00 9:00:00 515 

A5 07:20:00 seqArr2 Cat 1 0:10:00 9:00:00 491 

A6 07:40:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 515 

A7 08:00:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 491 

A8 08:20:00 seqArr3 Cat 1 0:10:00 9:00:00 515 

A9 08:40:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 491 

A10 09:00:00 seqArr1 Cat 1 0:10:00 9:00:00 491 

 

 

 

 

Així doncs, les arribades dels trens i els seus corresponents atributs seran introduïts al model 

mitjançant el fitxer arribades.csv separant els diferents atributs amb punt i coma “;” de la 

següent forma, i seguint amb l’exemple anterior: 

 

 

 

 

 

Sortida tArribada seqArribada 
Categoria 
comatible 

tIdeal tMax reqDADM iSoritda 

S1 07:00:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 360 1 

S2 07:05:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 515 2 

S3 07:15:00 seqSor3 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 491 3 

S4 08:00:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 515 4 

S5 08:20:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 491 5 

S6 08:30:00 seqSor2 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 515 6 

S7 08:40:00 seqSor3 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 491 7 

S8 09:00:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 515 8 

S9 09:10:00 seqSor2 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 491 9 

S10 09:50:00 seqSor1 Cat 1, Cat 2 0:10:00 9:00:00 491 10 

idArribada;tArribada;seqArribada;cat;tIdeal;tMax;remDADM 

A1;d1 06:00:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;360 

A2;d1 06:20:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;515 

A3;d1 06:40:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;491 

A4;d1 07:00:00;seqArr2;Cat1;0:10:00;6:20:00;515 

A5;d1 07:20:00;seqArr2;Cat1;0:10:00;6:20:00;491 

A6;d1 07:40:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;515 

A7;d1 08:00:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;491 

A8;d1 08:20:00;seqArr3;Cat1;0:10:00;6:20:00;515 

A9;d1 08:40:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;491 

A10;d1 09:00:00;seqArr1;Cat1;0:10:00;6:20:00;491 

 

Taula.  A.1. Taula d’arribades amb les seves corresponents característiques 

 

 

 

 

 

 

 
Taula.  A.2. Taula de sortides amb les seves corresponents característiques 
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D’igual forma s’introduiran les dades referents a les sortides programades al fitxer sortides.csv: 

 

 

 

 

 

 

 

Notar que por motius interns del programa cal introduir un índex que identifiqui la posició de 

la sortida segons ordre cronològic (iSor). Per tant, es indiferent l’ordre en el qual s’introdueixen 

les dades sempre i quant cada sortida incorpori el seu corresponent identificador iSor. 

També es pot observar que les seqüencies de recursos d’arribada i de sortida que travessa 

un tren, per representar la procedència i destí d’un tren, s’anomenen “seqArr” o “seqSor” més 

l’identificador de seqüencia. El fitxer seqArribadesSortides.csv conté la seqüencia de recursos 

d’arribada com de sortida. Per exemple, si es vol representar una seqüencia d’arribada 

formada pels recursos ViaSingular2-ViaSingular1-Agulla1 i una seqüencia de sortida formada 

pels recursos Agulla2-ViaSingualr3 l’usuari introduiria les dades de la següent forma: 

 

 

 

 

 

Notar que el primer valor fa referencia al indicador de seqüencia, el segon al recurs, i el tercer 

valor és l’ordre del recurs que té dins la seqüencia. 

idSortida;tSortida;seqSor;tIdeal;tMax;reqDADM;compatibleCat;iSor 

Sor1;d1 07:00:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;3917;Cat1 Cat2 ;1 

Sor2;d1 07:05:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;1268;Cat1 Cat2;2 

Sor3;d1 07:15:00;seqSor3;0:20:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2;3 

Sor4;d1 08:00:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;3917;Cat1 Cat2;4 

Sor5;d1 08:20:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;1268;Cat1 Cat2;5 

Sor6;d1 08:30:00;seqSor2;0:10:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2;6 

Sor7;d1 08:40:00;seqSor3;0:30:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2 ;7 

Sor8;d1 09:00:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2;8 

Sor9;d1 09:10:00;seqSor2;0:10:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2;9 

Sor10;d1 09:50:00;seqSor1;0:10:00;6:20:00;3991;Cat1 Cat2;10 

 

Sequencia;Grups de vies;Ordre de Sequencia 

seqArr1;ViaSingular2;1 

seqArr1;ViaSingular1;2 

seqArr1;Agulla1;3 

seqSor3;Agulla2;1 

seqSor3;ViaSingular3;2 
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A més, el programa ofereix la possibilitat incorporar per a cada arribada i sortida un conjunt 

d’andanes preferides d’estacionament. Aquest aspecte es podrà utilitzar si s’escau com a 

criteri d’avaluació adjudicant un cost a la ruta que no inclogui les andanes preferides d’arribada 

i sortida. Els fitxers andanaArrPref.csv i andanesSorPref.csv contenen el conjunt d’andanes 

preferides per a les arribades i sortides respectivament.  

Per introduir les dades en els fitxers andanaArrPref.csv i andanaSorPref.csv es separan els 

valors per un “;”, el primer dels quals serà l’arribada o sortida escollida, i el segon valor 

l’andana preferida per a la pròpia arribada o sortida. Per exemple, per indicar que l’arribada 

A3 té com a andanes preferides d’arribada Andana3 i Andana7 s’afegiria al fitxer 

andanaArrPref.csv les següents línies: 

 

 

 

D’igual forma, per a les andanes preferides de sortida, i si per exemple es pretén indicar que 

la sortida S5 té com a andanes preferides Andana1, Andana2, i Andana 7, s’afegiria al fitxer 

andanaSorPref.csv les següents línies: 

 

 

 

 

 

 

 

arr;andana 

A3;Andana3 

A3;Andana7 

 

sor;andana 

S5;Andana1 

S5;Andana2 

S5;Andana7 
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Annex B: Execució d’un cas particular 

En la documentació que es presenta a continuació s’executarà l’algoritme a mode d’exemple 

sobre l’estació representada en l’Annex A mantenint tant les arribades com les sortides dels 

trens programades en l’exemple. Els resultats d’aquest exemple d’execució han sigut utilitzats 

per realitzar els càlculs en un dels casos estudiats en Capítol 14 de la memòria, sobre 

l’Impacte Mediambiental. 

Així doncs, una vegada modelitzada tant l’estació com les arribades i sortides programades 

del trens, caldrà definir el criteri a partir del qual l’algoritme elegirà un Pla de tren front un altre 

donada una assignació qualsevol. La funció encarregada d’avaluar un Pla de tren (que conté 

una ruta) per tal de comparar-la amb un altre s’anomena avalua i ha sigut presentada en 

Capítol 13 de la memòria. (Per poder modificar la funció caldran doncs uns mínims 

coneixements en Python). 

Es suposa que en el cas estudiat es vol que el criteri de selecció d’un camí front un altre sigui 

prioritzi aquells camins que el temps de circulació del tren dins l’estació entre l’andana 

d’arribada i l’andana de sortida sigui més baix. Per a tal objectiu i donat una Estacio E i un Pla 

de tren qualsevol plaTren, la funció avalua a implementar seria la següent: 

[...] 

def avalua(plaTren, E): 

    tCirculacio = 0 

    for recurs in plaTren.cami: 

        tCirculacio = tCirculacio + E.node[recurs].tConsum        

     

    return tCirculacio 

[...] 

Observar com la funció retorna el temps de circulació total del tren en el camí intern que 

recorre entre l’andana d’arribada i l’andana de sortida. Per tant, en el millors dels casos aquest 

temps serà igual a 0, és a dir, quan l’andana de sortida sigui la mateixa que l’andana 

d’arribada. 

Si s’executa l’algoritme sobre el model d’estació presentat en l’Annex A implementat la funció 

avalua anterior, s’obtenen els següents resultats: 
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Observar com en els casos en el que el temps de circulació és 0 el camí entre andanes és 

inexistent donat que el tren descarrega i carrega els passatgers en la mateixa andana. 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’estació   

Sortida Arribada tCirculació Camí entres andanes 

S1 A2 0 - 

S2 A3 0 - 

S3 A1 1 Andana1 – Agulla3 – Andana4 

S4 A5 0 - 

S5 A6 0 - 

S6 A7 0 - 

S7 A4 1 Andana1 – Agulla3 – Andana4 

S8 A8 3 Andana5 – Agulla2 – Andana4 – Agulla3 – Andana1 

S9 A9 0 - 

S10 A10 0 - 
Taula.  B.1. Taula d’assignacions resultant (Pla d’estació)   
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