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Guia docent
240ST012 - 240ST012 - Modelització de Sistemes de Transport i
Logístics

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa.

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:
- ESTEVE CODINA SANCHO

Altres: Primer quadrimestre:
JAIME BARCELÓ BUGEDA - 10
ESTEVE CODINA SANCHO - 10

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements previs d'àlgebra i coneixements bàsics d'Investigació Operativa.
Ús de llenguatges de programació orientats a computació tècnico/científica (MATLAB i/o Python) o equivalents.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

El  mètode  docent  combinarà  sessions  expositives  clàssiques  de  continguts  (teoria)  i  sessions  de  laboratori/problemes  com
reforç/complement  de  les  sessions  de  teoria.  El  mètode  docent  requereix  de  un  material  docent  específic  pel  seguiment  de
l'assignatura  i  per  la  realització  de  les  sessions  pràctiques.  Les  sessions  expositives  es  faran  alternant  transparències  i
desenvolupaments en pissarra. Al llarg del curs s'anirà presentant i seguint un o més casos d'estudi per tal d'il.lustrar l'aplicació en la
pràctica professional dels con tinguts de l'assignatura. Al llarg del curs es lliuraran tres exercicis per tal d'assegurar i controlar el
seguiment adequat dels estudiants. S'elaborarà un pla específic per als estudiants amb un seguiment deficient o inconstant.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Ojectius Generals: Els objectius de l'assignatura estan centrats en que l'alumne adquireixi els fonaments per a l'anàlisi dels sistemes
de transport i logístics en termes de models matemàtics de fluxos en xarxes sota l'òptica de la Investigació Operativa. Es tracta d'una
assignatura que pretén dotar a l'alumne d'eines algorítmiques i de modelització amb que abordar l'anàlisi de diferents sistemes que
ocupen una posició central en la titulació, tals com les Cadenes de Subministraments i la Planificació i operacions de sistemes de
Transport. Els problemes abordats en l'assignatura (rutes de vehicles, problemes de fluxos sobre xarxes i camins mínims, assignació
de tràfic, etc.) són clau per a la comprensió de les diferents variables amb que es descriuen els anteriors sistemes.

Objectius específics

Aplicar la metodologia de la construcció de models als Sistemes de Transport i Logístics; aplicació del mètode científic sota un
enfocament sistémic i de la Recerca Operativa.

Saber utilitzar els llenguatges algebraics vists en el curs per formular i resoldre els diferents problemes coberts en el temari de
l'assignatura.

Saber modelar problemes de transport com a problemes de camins (de cost mínim, de flux màxim...) i de fluxos en grafs (fluxos de
cost mínim sense o amb capacitats).

Saber aplicar els algorismes per als problemes de camins i resoldre'ls, a partir de l?aprenentatge realitzat durant el curs, de les eines
apropiades.

Conèixer la formulació de problemes de routing: Travelling Salesman, Pick up and Delivery. Saber aplicar els procediments heurístics
desenvolupats en el curs per resoldrel's.

Entendre el paper de les variables duals i saber realitzar i interpretar l'anàlisis de sesnsibilitat dels resultats d'un model. Formular i
resoldre els problemes de seqüenciació d'esdeveniments.

Saber aplicar el concepte d'equilibri expressat pel principi de Wardrop. Saber aplicar l'Algorisme de Frank and Wolfe i les heurístiques
descrites en el curs per resoldre el problema d'assignació de tràfic en equilibri d'usuari.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup mitjà 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

El concepte de model: introducció a les tècniques de modelització

Descripció:
La modelització de xarxes viàries mitjançant grafs: street routing vs vehicle routing problems. Introducció als llenguatges de
modelització algebraica. Formulació com problema d'optimització. Variables de decisió. Funció objectiu. Constriccions

Dedicació: 34h 20m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 28h 20m
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Models de Fluxos en Xarxes

Descripció:
Models linials de fluxos en xarxes: fluxos de cost minim, flux màxim, camins i arbres de cost minim. Variables duals o potencials.
Condicions d'optimalitat. Models de fluxos multiarticle. Problemes de fluxos amb capacitats.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 26h 40m

Models de rutes de vehicles

Descripció:
Models de rutes de vehicles: el problema del viatjant de comerç,
problemes de rutes, pick up and delivery, problemes amb finestres de temps.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 26h 40m

Introducció als problems d'equilibri en transport

Descripció:
Introducció als models d'equilibri en transport. Principi de Wardrop en xarxes de trànsit, El problema d'assignació de trànsit.
Solucions heurístiques. Algorisme de Frank and Wolfe

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 16h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

50% Nota de Teoria + 50% Exercicis Pràctics
Nota de teoria = max (Nota examen final, 0.5Ex1 + 0.5Ex2)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Full amb formulari escrit + calculadora
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Complementària:
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RECURSOS

Material informàtic:
- GUIDEN. Software GUIDEN d'aprenentatge docent de models/algoritmes per fluxos sobre xarxes
- Sistema AMPL Estudiant. Sistema per descriute i resoldre models d'optimització i efectuar exercicis de Laboratori

Enllaç web:
- Plataforma ATENEA. Plataforma docent
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