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Guia docent
250ST2121 - 250ST2121 - Transport Públic

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 optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Estrada Romeu, Miguel Angel

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CETM1. Coneixement del  disseny,  planificació  de les  infraestructures de transport  i  de terminals  d'intercanvi  modal,  com ara
autopistes, línies de ferrocarril, ports, aeroports, estacions ferroviàries i centres logístics de transport.
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar els
nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de passatgers,
tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.
CESC4. Conèixer i saber aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el
disseny i la gestió de les cadenes de subministrament.
CETM2. Comprensió i capacitat de quantificació de les variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que determinen la
seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport i optimització del funcionament d'aquests sistemes.

Transversals:
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Bàsiques:
CB 8. Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació del
seus conexicements i judicis.
CB 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a públics
especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes magistrals i exercicis pràctics

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Tenir una visió global dels sistemes de Transport Col·lectiu Urbà.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Introduction/Introducció/Introducción

Descripció:
- Programa, professorat, organització docent. Investigació en transport col·lectiu urbà,
- Introducció al transport urbà. Modes i cadenes de transport. Psicologia i sociologia de la mobilitat urbana. Patrons de mobilitat.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

Characterization of Public Transport Systems /Caraterizació de sistemes de transport públic /Caracterización
sistemas de transporte público

Descripció:
Caracterització dels sistemes de transport públic urbans. Definicions i components. Modes. Caracterització i moviment de
vehicles. Energia. Capacitat. Performance. Eficiència i eficàcia. Indicadors. La qualitat en el transport públic urbà. Concepte de
qualitat. Indicadors. Satisfacció del client. Percepció i control. Microeconomia del transport públic. Costos del transport. Bé
inferior. Costos socials. Deseconomies del vehicle privat. Necessitats de subvenció. Quantificació de la demanda. Elasticitats.
Models discrets. Rendibilitat econòmico-social. Indicadors de mobilitat. Indicadores de rendibilitat econòmico-social. Indicadors de
rendibilitat financera.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Public transport network design (I). One corridor

Descripció:
Disseny de xarxes de transport col·lectiu (I). Procès estratègic, tàctic i operacional. Revisió de les metodologies basades en
programació matemàtica, teoria de grafs (cohesió de xarxa). Mètode de les aproximacions contínues. Un corredor.

Activitats vinculades:
Homework I

Competències relacionades:
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar
els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de
passatgers, tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h
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Public transport network design (II). Network

Descripció:
Disseny de xarxes de transport col·lectiu (II). Mètode de les aproximacions contínues. Disseny de xarxa.

Activitats vinculades:
Homework II

Competències relacionades:
CETM2. Comprensió i capacitat de quantificació de les variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que
determinen la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport i optimització del funcionament d'aquests
sistemes.
CETM1. Coneixement del disseny, planificació de les infraestructures de transport i de terminals d'intercanvi modal, com ara
autopistes, línies de ferrocarril, ports, aeroports, estacions ferroviàries i centres logístics de transport.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

Control and regularity

Descripció:
Service performance metrics: regularity (headway adherence) and punctuality (timetable adherence). Introduction to the
unstable motion of public transport vehicles. Modeling approach. Control strategies to improve regularity and punctuality: slacks,
speed profile control and traffic light priority. Case study in bus route H6 in Barcelona..

Activitats vinculades:
Homework III

Competències relacionades:
CESC4. Conèixer i saber aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que
suscita el disseny i la gestió de les cadenes de subministrament.
CB 8. Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

On-demand transport services

Descripció:
Transport a la demanda. Introducció de flexibilitat al disseny de línies de transport públic. Modelització. Anàlisi de rutes de
vehicles amb parades flexibles, rcorregut flexible i sortides flexibles. Comparativa.

Objectius específics:
Homework IV

Competències relacionades:
CESC4. Conèixer i saber aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que
suscita el disseny i la gestió de les cadenes de subministrament.
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar
els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de
passatgers, tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h
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Battery electric buses

Descripció:
Introduction to electromobility and battery performance. Design of electric bus system. Performance and operating cost metrics.
Optimization procedure. Case study in Barcelona H16 route.

Activitats vinculades:
Homework V

Competències relacionades:
CETM1. Coneixement del disseny, planificació de les infraestructures de transport i de terminals d'intercanvi modal, com ara
autopistes, línies de ferrocarril, ports, aeroports, estacions ferroviàries i centres logístics de transport.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Guided public transport

Descripció:
Transporte col·lectiu guiat (I). Metro. Ferrocarril de rodalies. Tipus d'explotació. CTC. Gestió d'estacions i d'instal·lacions fixes
(telecomandament). Light Rail Transit. Tramvies. People Movers. Transport Col·lectivo Guiat (II). Capacitat i operativa.

Activitats vinculades:
Homework VI

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Coupled Traffic and mass transit management. Vickrey's model and Daganzo-Geroliminis' model (3dMFD).

Descripció:
Revision of the Vickrey's model to deal with congestion episodes in cities. Inclusion of the Macroscopic Fundamental Diagram to
characterize traffic states in the city. OPtimal fare structure for passenger cars. Extension of MFD for a coupled transit-traffic
perspective.

Competències relacionades:
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar
els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de
passatgers, tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Fare structure and Revenue Management

Descripció:
Política tarifaria i finançament. Economia de l'explotació. Sistemes i tecnologies de percepció. Títols. Zonificació. Preus.
Descomptes socials. Grau d'integració tarifària. Grau de cobertura. Subvencions. Repartiment d'ingressos de títols
multioperadors. L'Autoritat del Transport Metropolità. Funcions, competències, finançament, clearing house. Contractes de gestió
interessada. Aspectes clau del negoci. Concepte Bonus-Malus. Risc.

Competències relacionades:
CB 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h
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Project-based learning sessions

Descripció:
The project consists of Managing competitive mobility services in a given city to be chosen from 16 available candidate cities. The
project is aimed at minimizing the total social cost Z (PV and bus users, operational agency cost, infrastructure cost and external
cost) in this city, managing the following policy drivers: the optimal congestion fare for private car users and the optimal length
of a new bus network.
Students will apply the concepts taught during the course in the specific site and context. Students may analyse critically the
results obtained and propose measures or improving actions to achieve the city planning goals.

Competències relacionades:
CESC4. Conèixer i saber aplicar les tècniques de modelització, optimització i simulació per a la resolució dels problemes que
suscita el disseny i la gestió de les cadenes de subministrament.
CETM2. Comprensió i capacitat de quantificació de les variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que
determinen la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport i optimització del funcionament d'aquests
sistemes.
CETM1. Coneixement del disseny, planificació de les infraestructures de transport i de terminals d'intercanvi modal, com ara
autopistes, línies de ferrocarril, ports, aeroports, estacions ferroviàries i centres logístics de transport.
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar
els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de
passatgers, tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent
a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CB 8. Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

Project presentation /Presentació del Projecte /Presentación del proyecto

Descripció:
Presentació de pràctiques dels estudiants

Competències relacionades:
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent
a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CB 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Examen global de tota la assignatura (33.3%), pràctiques de curs (33.3%) i projecte de curs (33.3%)
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