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Guia docent
250ST022 - 250ST022 - Demanda de Sistemes de Transport

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014).
(Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Lidia Montero Mercadé

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Classes, reports, exercises i exàmens
Material: presentacions en Powerpoint, notes de classe i lectures recomanades

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Demand, customer, discrete choice, utility, logit, probit, likelihood, entropy,
Wardrop, satisfaction, elasticity, surveys, revealed references, stated
preferences, Weibull, modal split, assignment, user equilibrium, system
equilibrium, McFadden, Daganzo, Spiess, gravity model, calibration.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

1. Introducció al model UTP

Descripció:
Introducció al model UTP

Objectius específics:
Desenvolupament històric del transport, transport urbà, transport de mercaderies, futurs desenvolupaments. Marc de planificació
del transport urbà.

Dedicació: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 1h

2. Data and Space

Descripció:
Data and Space. Survey Design and Data Collection designs

Objectius específics:
Procés de planificació del transport. Fonts de dades disponibles per a la modelització del transport urbà. Fonts tradicionals. Fonts
TIC. Granularitat espaial i horitzó temporal. Variables recopilades segons la font de dades. Enquestes habituals en modelització
del transport. Disseny de mostres. Tamany mostral i estimació d’error absolut / relatiu per proporcions, mitjanes i totals.

Dedicació: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

3. Generació de viatges

Descripció:
Trip generation modeling

Objectius específics:
Anàlisi de la generació de viatges, anàlisi de categories, modelatge d'atracció de viatges. Discussió de la modelització estadística:
selecció del millor model, comparació de models i bondat de l'ajust.

Activitats vinculades:
Primer Treball

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 5h
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4. Distribució de viatges

Descripció:
Trip distribution modeling

Objectius específics:
Anàlisi de la distribució de viatges:
Presentació de dades de distribució de viatges, matriu PA a matriu OD, bases de distribució de viatges, models de gravetat per a
la distribució de viatges, model de calibració de la gravetat, models de gravetat únicament i doblement restringits.
Mètodes de factor de creixement de distribució de viatges, mètode de factor uniforme, mètode de factor mitjà, mètode de factor
de creixement fratar, desavantatge del mètode de factor de creixement.
Calibració de models de distribució de funcions de dissuasió exponencials mitjançant el mètode de Hyman.
Calibració de models de distribució de funcions de dissuasió combinades: equilibri triproporcional. Interpretació dels factors de
fricció.

Activitats vinculades:
2on Treball

Dedicació: 11h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

5. Repartiment modal i models d'elecció discreta

Descripció:
Modal split and discrete choice models

Objectius específics:
Modelització de la selecció de mode: factors influents, models de repartiment modal clàssics, model de repartiment modal de
tipus trip-end.
Models de selecció de mode agregats i desagregats. Logit agregat per a la tria del mode, situacions d’elecció binària, model logit
multinomial, calibració del model.
Elecció de mode desagregada i models d'utilitat aleatoris (RUM).
RUM. Fonaments. Distribucions dels termes d'utilitat aleatòria. Models Logit, probit, Logit anidat, Logit mixt.
Formulació de models RUM amb paquet mlogit amb capacitats R Coeficients específics i comuns. Variables i característiques.
Construcció de models per a models RUM. Significat / Consistència de partients. Comparació de models (log-likelihood ratio test,
score test, Wald test). Bondat de l'ajust. Problemes de predicció: matrius de confusió.

Activitats vinculades:
3er Treball

Dedicació: 40h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 25h

6. Assignació

Descripció:
Assignment

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 5h
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7. Demand Estimation using sensor data

Descripció:
Demand Estimation using sensor data

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 5h

Exàmens

Descripció:
Dos exàmens: parcial a la setmana de parcials programada per l'escola responsable i el final.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

Reports de Curs

Descripció:
Treballs de curs

Dedicació: 18h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 16h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Partial exam (F1, 1/3) and global exam (F2, 2/3).
P Mark: Exercises/Reports. E Mark = Max(F2,(F1+2F2)/3).
Final Mark = (P + E)/2.
Durant el quadrimestre de primavera del curs 2020-2021 i com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, el
mètode de qualificació no pateix cap variació
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