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Resolució de problemes flow-shop híbrids flexibles amb blocking 
que minimitzin la suma de retards dels treballs a programar 

Resum 

El mercat competitiu exigeix que les empreses siguin cada cop més eficients. Per 

aconseguir aquesta eficiència és important millorar la programació d’operacions.  

El problema que ens ocupa és la seqüenciació d’un conjunt de peces en un sistema flow-

shop híbrid amb bloquejos per a minimitzar la suma de retards de les peces. 

Un sistema flow-shop és un sistema de n etapes consecutives on s’han de tractar n peces, i 

totes les peces han de passar per totes les etapes i seguint el mateix ordre (d’etapes) 

determinat. 

La variant de flow-shop híbrid incorpora la possibilitat d’introduir en cada etapa diferents 

màquines en paral·lel. El número de màquines pot ser diferent per a cadascuna de les 

etapes.  

El nostre cas, contempla màquines idèntiques en paral·lel i en nombre variable en cada 

etapa. Els temps de procés de cada peça en cada etapa és conegut. Els temps de 

preparació de màquina depenen de la seqüència de peces a produir. A més a més, es 

considera un sistema sense pulmons que pot portar a bloquejos de les màquines (les 

peces no tenen buffer d’espera després de cada etapa, per la qual cosa només poden 

passar a la següent etapa si la següent màquina està lliure). 

La mesura d’eficiència que s’estudia i que es vol minimitzar serà la suma dels retards de les 

 peces (els retards es donen sempre que les peces acabin el procés més tard que el temps 

d’entrega). 

El procediment seguit consisteix a trobar una solució inicial mitjançant una heurística que 

ordena les peces a l’etapa inicial segons el valor creixent d’un cert índex crític associat a 

cada peça.  

A partir de la seqüència a la primera etapa, es realitza la programació de les següents 

etapes assignant les peces que finalitzen en una etapa a  la màquina que l’acaba abans de 

la següent etapa. És l’anomena’t criteri ECT (Earliest Completion Time). Un cop trobada 

una solució inicial es fan canvis sistemàtics de veïnatges de la solució inicial, per tal de 

millorar-la. 

L’aportació d’aquest projecte és l’estudi de diferents veïnatges i  la  manera de procedir en 

la cerca de millors solucions, per tal de minimitzar el retard total en un sistema flow shop 

híbrid flexible amb bloquejos tenint en compte el compromís necessari entre la qualitat de la 

solució  i el temps de càlcul. 
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1.   Glossari 

· n : Nombre de peces a processar 

· i : Índex de les peces; i = {1,2,3,...,n} 

· m : Nombre d’etapes del procés productiu 

· j : Índex de les etapes; j = {1,2,3,...,m} 

· kj  : Nombre de màquines en paral·lel a l’etapa j 

· pij : Temps de procés de la peça i en l’etapa j 

· Sijk : Temps de preparació de la peça i en l’etapa j quan k ha estat la peça precedent 

de la seqüència 

· di : Data prevista de lliurament de la peça i o data de venciment 

· wi : Pes de la peça i 

· ri : Instant d’entrada de la peça i en el procés productiu (ready time) 

· Ci : Instant de finalització de la peça i, és a dir, instant en què la peça i surt del 

procés productiu (Completion Time) 

· Cmax : Instant de finalització de la última peça, és a dir, instant en què l’última peça surt del 

procés productiu 

· Fi : Temps que la peça i roman en el procés productiu 

· Li : Diferència entre l’instant de sortida real de la peça i el previst (Aldanes) 

· Ti : Retard de la peça i (Tardiness) 

· T: Suma dels retards de totes les peces.  
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2. Introducció 

2.1. Motivació del projecte 

L’eficiència de qualsevol empresa industrial depèn dels seus propis recursos i de la forma 

de combinar-los. Per altra banda, el mercat actual tendeix cada cop més a tenir una 

demanda més flexible, més variable i més variada, la qual cosa obliga a les empreses a 

buscar fórmules de major competitivitat.  

La determinació d’un pla de producció respon a la necessitat de respondre què (quina 

peça) a on (a quina màquina) i quan (en quin moment) es processa cada peça del sistema 

per tal d’aconseguir l’eficiència d’un procés determinat. 

És per això, que les empreses necessiten eines que els facilitin aquesta flexibilitat 

optimitzant els temps de producció (o altres recursos) amb el menor temps de càlcul 

possible. 

En darrer terme, la meva motivació per aquest projecte s’inicia en l’especial interès en 

l’estudi de la programació d’operacions. 

 

2.2. Objectiu del projecte 

L’objectiu del present projecte és la realització i progressiva millora d’un procediment 

heurístic  que permeti elaborar la programació de les peces que s’han de processar en un 

sistema productiu del tipus flow-shop híbrid.  

La denominada programació ha de minimitzar la suma dels retards de les peces 

involucrades  amb la màxima eficiència. El projecte proposat resol problemes flow-shop 

híbrids flexibles amb temps de preparació dependents de l’etapa i de la seqüència i amb 

sistemes que no tinguin buffers entre les diferents etapes (blocking).  

Les variables del problema seran: el nombre de peces, el nombre d’etapes, el nombre de 

màquines en cada etapa, les dates de lliurament de cada peça, els temps de procés de 

cada peça en cada màquina i els temps de preparació entre totes les combinacions de 

peces i etapes. 
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La resolució del problema exposat es duu a terme mitjançant una heurística per tal de, com 

ja s’ha esmentat anteriorment, poder tenir una resposta en un temps raonable. 

 

2.3. Abast del projecte 

El projecte dissenyat pretén desenvolupar un procediment heurístic eficient fàcilment 

adaptable als problemes que es puguin modelitzar com un flow-shop híbrid flexible amb 

bloquejos i temps de preparació dependents de la seqüència. 

El procediment dissenyat es pot modificar fàcilment, mitjançant petits canvis en la 

programació, a altres índex d’eficiència. 

No es preveu la seva implementació a cap empresa per la qual cosa, l’experiència 

computacional es fa sobre casos simulats. 
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3. Programació d’operacions 

La programació d’operacions és la disciplina que es dedica a identificar, organitzar i ordenar 

en una seqüència lògica, les activitats d’un projecte, programa o pla de producció i ubicar-

les dins del temps total del projecte preservant la seva interdependència. 

En aquest camp es resolen les següents subfuncions: 

� Càrrega.  Consisteix en assignar les operacions a les estacions de treball o màquina 

que correspongui. 

� Seqüenciació.  Consisteix a decidir la seqüència amb la que es realitzaran les 

operacions assignades a cada estació de treball. 

� Temporització.  Consisteix en calcular les dates d’inici i de finalització de cada 

operació en cada estació.  

 

Les tres subfuncions poden resoldre’s simultàniament o separada, essent la forma general 

de resoldre-les la que s’explica a continuació: 

 

1. S’inicia el procés a partir de les ordres de treball, que tenen una data prevista de 

lliurament. 

2. Aquestes ordres es transformen en operacions específiques i per cadascuna es 

determina les necessitats de maquinària. 

3. Assignació de les ordres de treball en la estació que correspongui. 

4. Es realitza la seqüenciació de cada estació de treball. 

5. Es procedeix a realitzar la programació detallada amb la corresponent temporització. 
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3.1. El problema del taller mecànic 

Aquest problema tipus és definit per Companys (2003) [2] de la següent manera: 

“n peces (lots de peces, comandes, o ordres de treball) han de realitzar-se en m màquines 

(recursos, seccions, llocs de treball). La realització de cada peça implica l’execució, en cert 

ordre establert, d’una sèrie d’operacions prefixades on cada operació està assignada a una 

de les m màquines i té una durada (temps de procés) determinada i coneguda; ha 

d’establir-se un programa, és a dir, la seqüència d’operacions en cada màquina i el interval 

temporal d’execució de les operacions, amb l’objectiu d’optimitzar un índex determinat que 

mesura l’eficiència del programa” 

En essència, el problema del taller mecànic s’ocupa de les subfuncions de seqüenciació i 

temporització esmentades anteriorment. 

 

3.2. Problemes estàtics, semidinàmics i dinàmics 

Els problemes del taller mecànic es poden classificar en problemes estàtics, semidinàmics i 

dinàmics. 

Les característiques del problemes estàtics són: 

1. El nombre de peces és finit i determinat, i dites peces han de realitzar-se en un taller amb 

un nombre finit de màquines. 

2. És coneix en el moment de fer la programació, la ruta que segueix cada peça, les 

operacions que se li han de realitzar i la seva duració. 

3. L’instant en que cada peça està disponible per a cada màquina és el mateix (i 

normalment és l’instant inicial o t=0). 

Les característiques dels problemes semidinàmics  són: 

1. El nombre de peces és finit i determinat, i dites peces han de realitzar-se en un taller amb 

un nombre finit de màquines. 

2. És coneix en el moment de fer la programació, la ruta que segueix cada peça, les 

operació que se li han de realitzar i la seva duració. 
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3. L’instant en que cada peça està disponible per a cada màquina és conegut però no és 

forçosament el mateix per cada peça. 

Les característiques dels problemes dinàmics  són: 

1. No existeix una limitació temporal de funcionament del sistema. 

2. El nombre de màquines és finit però el nombre de peces no ho és. 

3. La definició de les peces que s’hauran de tractar no es coneix inicialment, sinó que es 

coneix progressivament a mesura que transcorre el temps. 

4.Quan les peces acaben el procés, aquestes abandonen el taller i n’arriben de noves per 

ser processades. 

Tant els problemes estàtics com semidinàmics es caracteritzen per tenir un mètode de 

programació que optimitzi un índex d’eficiència preestablert. La única diferència entre 

ambdós tipologies és que, en els semidinàmics, el temps de disponibilitat pot variar i no ser 

d'inici. 

Contràriament als dos primers casos, el problema dinàmic necessita realitzar cicles de 

reprogramació per optimitzar els índex d’eficiència ja que la informació inicial no es 

complerta. 

3.3. Hipòtesis de Conway, Maxwell i Miller per a pr oblemes 

estàtics 

Per descriure el problema mecànic, Conway, Maxwell i Miller van definir les següents 

hipòtesis: 

1.Cada màquina està disponible contínuament des d’un instant f>=0, fins T, amb T 

arbitràriament gran. No es tenen en compte intervals de no disponibilitat per averies o per 

manteniment. 

2.En les rutes de les peces no es produeixen convergències (muntatges) ni divergències 

(partició en lots). Cada operació té una única operació immediatament precedent (excepte 

la primera operació de cada peça) i una sola operació immediatament següent (excepte 

l’última operació de cada peça). 

3.Cada operació es pot executar en un sol tipus de màquina del taller. 
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4.Només hi ha una màquina de cada tipus en el taller. 

5.No s’admeten interrupcions, és a dir, quan una operació ha començat ha d’acabar-se 

abans d’efectuar-se una altre en la mateixa màquina. 

6. No poden solapar-se dues operacions de la mateixa peça (en la mateixa màquina o en 

màquines diferents). 

7.Cada màquina pot efectuar una única operació a la vegada. 

8. La única restricció activa en el taller és relativa  a les màquines. No existeixen 

restriccions relatives  a la disponibilitat de la mà d’obra, dels materials, etc. 

3.4. Índex d’eficiència 

Els índex d’eficiència permeten valorar la qualitat d’un programa i són el valor quantitatiu 

que ens mostra la finalitat del programa que s’està tractant. 

Els índex d’eficiència més habituals són: 

o Cmax, el temps de finalització de la última peça. 

o Cmed, el temps de finalització mitjà de totes les peces. 

o Tmax, el retard més gran de les peces. 

o Tmed, el retard mitjà de les peces. 

o Fmax, el temps de permanència més gran. 

o Fmed, el temps de permanència mitjà. 

 

3.5. Regles de seqüenciació 

Les regles de seqüenciació són criteris  que permeten ordenar les peces que esperen en 

una màquina per ser processades. Aquests criteris  poden tenir en compte les peces, les 

màquines, el temps i els recursos. Es poden classificar en estàtics si només depenen de les 

peces i de les màquines però no depenen del temps i en dinàmics si depenen de les 

variables que depenen del temps (instant actual, temps de lliurament, temps de procés, 

temps de preparació).  
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Les regles de seqüenciació més utilitzades són: 

� Slack 

� SIRO (Service in random order): es selecciona aleatòriament una peça de les 

que està en espera en una màquina lliure. 

� ERD (Earliest Ready Date): Elegeix la peça que arriba abans en la màquina en 

qüestió  

� EDD (Earliest Due Date): Es prioritzen les peces més urgents. Permet minimitzar 

Tmax  

�
 SPT (Shortest Processing Time): S’executa primer l’operació més curta. Permet 

minimitzar l’índex Fmed 

� LPT (Longest Processing Time): S’executa primer l’operació més llarga. 

� WSPT (Weighted Shortest Processing Time): S’executa primer l’operació més 

curta tenint en compte un pes. 

� ECT (Earliest Completion Time): S’executa primer el que acaba abans. Aquesta 

regla és equivalent al SPT en cas de que no hi hagi temps de preparació. 

 

3.6. Tipus de flux 

Podem classificar els problemes de programació d’operacions tenint en compte el tipus de 

flux que segueixen les seves peces: 

1.Flux aleatori (random): La ruta de les peces és aleatòria.  

2.Flux regular (flow-shop): La ruta de totes les peces és la mateixa. Passen per totes les 

màquines i en el mateix ordre i cap d’elles passa més d’una vegada per una màquina. 

3.Flux permutacional (permutational flow-shop): La seqüència de les peces és la mateixa 

en totes les màquines. 

4.Flux general (job-shop): L’ordre que segueixen les peces en cada màquina pot variar i 

una peça pot fer més d’una operació en qualsevol màquina. 
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3.7. Flow-shop 

En el sistema flow-shop s’han de processar n peces en m etapes de treball configurades en 

sèrie. Cada etapa disposa únicament d’una sola màquina. 

Totes les peces tenen la mateixa ruta, es processen una sola vegada en cada màquina i 

cada operació (màquina-peça) té una durada determinada i coneguda. 

Una línia de programació flexible és aquella en la qual no totes les peces han de passar 

forçosament per totes les etapes. Així doncs, el flow-shop flexible és aquell sistema 

productiu en el que hi ha m etapes, hi ha una única màquina en cada etapa, totes les peces 

segueixen la mateixa ruta però es poden saltar alguna etapa. 

 

3.8. Flow-shop híbrid 

La diferència específica del flow-shop híbrid amb el sistema exposat anteriorment radica en 

que cada etapa pot disposar de més d’una màquina en paral·lel.  

Així doncs, el flow-shop híbrid flexible és aquell sistema productiu en el que hi ha m etapes 

configurades en sèrie, cada etapa esta formada per Mj màquines en paral·lel, totes les 

peces segueixen la mateixa ruta però es permet la possibilitat de saltar etapes. 

 

3.9. Nomenclatura 

3.9.1. Nomenclatura de Conway, Maxwell i Miller 

Els autors Conway, Maxwell i Miller (1967) [2] van proposar una notació per classificar de 

manera fàcil els problemes de seqüenciació. Aquesta notació consta de dos números (n,m) 

i dues lletres (A,B): 

n / m / A / B 

-n:  El primer element indica el número de peces en els problemes estàtics i semidinàmics o 

la llei de distribució d’arribada de les peces en els problemes dinàmics. 
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-m:  Número de màquines. 

· A: Tipus de flux de les peces: 

· R: flux aleatori 

· F: flux regular (flow-shop) 

· P: flux permutacional 

· G: flux general (job-shop) 

-B:  Indica l’índex d’eficiència que avalua la qualitat dels programes (Fmax, Cmax, Tmax,...) 

Aquest tipus de nomenclatura és ràpida i senzilla, però no és exhaustiva, degut al gran 

nombre de variants del problema del taller mecànic estudiades en la literatura. 

3.9.2. Nomenclatura de Lawler 

Lawler (1982) [3] va proposar una notació diferent per al problema del taller mecànic 

representada amb tres símbols: 

α | β | γ 

o α: Descriu l’entorn de les màquines i conté una única inscripció: 

· 1: una màquina 

· P: màquines idèntiques en paral·lel 

· Q: màquines en paral·lel amb velocitats diferents però proporcionals 

· R: màquines en paral·lel amb velocitats diferents no relacionades 

· F: flow-shop amb m màquines en sèrie 

· FF: flow-shop flexible 

· HF: flow-shop híbrid 

· Jm: job-shop 

o β: Detalla les característiques del procés i pot contenir una, vàries o cap 

inscripció: 

· ri: dates de disponibilitat de les peces diferents de 0 
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· p: tots els temps de procés són iguals 

· d: totes les dates de lliurament són iguals 

· sh,i: temps de preparació dependents de la seqüència 

· prmp: interrupcions (preemptions) 

· bkdw: no disponibilitat de la màquina (breakdowns) 

o γ: Índex d’eficiència a optimitzar. 

 

3.9.3. Nomenclatura de Vignier 

Més tard, Vignier [4] (1999) proposa una notació específica per a problemes flow-shop 

híbrids. La nova notació, és semblant a la de Lawler, però el primer símbol α es divideix en 

quatre paràmetres de la forma que s’explica a continuació: 

21 2
1 2 3 4 3 4 3 4

1

2

3

( )( ) ( )

(k )

              ( , ,..., )

On:

     - :  Equival al paràmetre  de la notació de Lawler.

     - :  Numero d'etapes del flow shop.

     - : Tipus de màquina en l'etapa k:

        

αα = α α α α α α α α

α α
α

α
            ·0: una sola màquina en l'etapa k

                    ·P: màquines idèntiques en paral·lel

                    ·Q: màquines proporcionals

                    ·R: màquines en paral·lel no rela

4
(k )

cionades 

     - : número de màquines en l'etapa k.α

 

La notació de Vignier té la virtut de ser la notació que permet descriure sistemes més 

complexes i reals de les analitzades anteriorment. 

3.10. Programes semiactius, actius i òptims 

Els problemes de programació d’operacions poden classificar-se en problemes semiactius, 

actius i actius sense retard segons el nombre de solucions factibles. 
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3.10.1. Programes semiactius 

Els programes semiactius són un subconjunt de les solucions del problema. 

En el diagrama de Gantt d’un programa qualsevol, els desplaçaments de les operacions 

cap a l’esquerra tant com sigui possible, sense alterar l’ordre de les operacions en cap 

màquina, s’anomenen desplaçaments limitats a l’esquerra. Els desplaçaments queden 

limitats perquè s’arriba a un punt en que la màquina o la peça no estan disponibles. Un 

programa en el qual no són possibles ulteriors desplaçaments limitats a l’esquerra 

s’anomena programa semiactiu. 

3.10.2. Programes actius 

Els programes actius són un subconjunt dels programes semiactius. 

Ulteriors retards poden ser recuperats aplicant desplaçaments cap a l’esquerra en que la 

seqüència de les peces en alguna màquina pugui canviar. Els desplaçaments generals a 

l’esquerra poden definir-se com el conjunt d’aquests desplaçaments i dels desplaçaments 

limitats, i llavors definir programa actiu un programa en què no siguin possibles ulteriors 

desplaçaments generals a l’esquerra. És a dir, en un programa actiu, cap operació pot 

iniciar-se sense que retardi qualsevol altre operació o sense que violi alguna de les 

restriccions tecnològiques. 

3.10.3. Programes actius sense retards 

Un programa actiu sense retards és aquell programa en el qual les màquines disponibles 

no resten inactives mantenint les operacions a la cua en espera de poder realitzar una 

operació sobre una peça amb major prioritat. És a dir, en un programa actiu sense retards 

no existeix cap moviment en el diagrama de Gantt que no provoqui el retard d’alguna 

operació. 

3.10.4. Programa òptim 

Un programa òptim és aquell que minimitza l’índex d’eficiència. Si l’índex d’eficiència és 

regular, la cerca de la solució òptima s’efectua en el conjunt dels programes actius. De fet, 

existirà sempre un programa òptim actiu de qualitat igual o superior a un programa 

qualsevol, perquè la transformació a programa actiu no pot empitjorar l’índex d’eficiència en 

cap cas. 
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3.11. Blocking 

Es considera que es treballa en un entorn productiu en blocking quan en una disposició de 

màquines en sèrie no hi ha un pulmó d’emmagatzament intermig entre màquines 

successives. Si una màquina j acaba la tasca que ha de fer en una peça, i la següent 

màquina d’aquesta peça està ocupada, la peça en qüestió ha de romandre a la màquina j 

fins que la propera màquina (j+1) estigui lliure. 

El blocking es pot considerar una restricció matemàtica. És per això, que alguns autors 

tracten a través de programes que modelitzen matemàticament el problema.  

Seguint a Pinedo (2005)[5], es pot considerar: 

ijD : temps de la feina i en la màquina j  

Es té: 

                                                                                                   (Eq.3.1)ij ijD C≥  

Essent la igualtat quan no existeix bloqueig. A continuació es donen les equacions 

recursives en la seqüència ji,……..,  jn : 

, , 1                                                                                         (Eq.3.2)i j l jD p= ∑  

, , , 1, 1max( , )                                                             (Eq.3.3)i jk i jk i jk i jkD D p D + −= +  

, 1, ,                                                                           (Eq.3.4)m jk m jk m jkD D p−= +  

Pinedo afirma que el Cmax de la seqüència esmentada és la longitud màxima que hi ha 

entre (0,j1) i (m,jn) en el graf (figura 3.1) que es presenta a continuació. Essent els arcs 

verticals pij , i els arcs obliquos de valor 0. A la figura 3.2 es poden observar les 

conseqüencies en els retards que comporta el blocking. 
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Per altre banda, T. Sawik, modelitza el programa matemàtic per a Cmax amb les següents 

equacions: 

1                                                                                        (Eq.3.5)ik i k ikC C p−− ≥  

 

Figura 3.1: Diagrama per el càlcul de temps en blocking – Font: Pròpia 

 

Figura 3.2: Diagrama de Gantt amb blocking– Font: Pròpia 
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1 1 1 11 (1 ),      l K,                                         (Eq.3.6)l k kl k kc l y p y p p≥ + + − ∈∑ ∑ i  

1                         i ,               k K:i>1;                         (Eq.3.7)ik i k ikc c p I−− ≥ ∈ ∈  

                  i I,       k,l K:k>l,                                  (Eq.3.8)ik kl il ikc Qy d p+ ≥ + ∈ ∈  

 (1 )                    i I,         k,l K:k>l;                      (Eq.3.9)il kl ik ilc Q y d p+ − ≥ + ∈ ∈i  

1 ,                  i I,             k K:i>1;                                 (Eq.3.10)il i k ikc d p−= + ∈ ∈  

,        k K                                                                              (Eq.3.11)mk mkc d= ∈  

,           k K,                                                                         (Eq.3.12)mk mkc d≤ ∈  

max hkmin         (p ),        i I,                                            (Eq.3.13)ikc p≥ + ∈∑ ∑  

 

Essent: 

ik

ik

ikr

C  completion time de la peça en l'etapa i

d  Temps de sortida de la peça k en l'etapa i

d  Temps de sortida de la peça k en l'etapa i en la ruta r
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Taula 4.1: Càlcul de combinacions i de temps de càlcul 

4. Mètodes de resolució 

Per a resoldre un problema d’aquestes característiques convé treballar amb mètodes que 

no avaluïn totes les solucions (heurístics) donat l’esforç computacional que això implicaria.  

Tenint en compte que el número de combinacions possibles, en la primera etapa, ve donat 

per ( ) !n n n= , a la taula 4.1, s’adjunta una taula en que s’exposen el número de 

combinacions que es deriven de les característiques del problema, i la quantitat equivalent 

de temps en hores, dies i anys, si es considera que avaluar cada solució suposa 0,1s 

(aproximació generosament baixa com es podrà veure en els propers capítols). Amb 

negreta s’exposen els valors concrets adoptats més endavant per avaluar l’algorisme de 

resolució. Es vol fer notar que en el flow-shop hibrid es podria considerar un escenari en el 

que s’analitzés la seqüència en cada etapa (amb el conseqüent augment de les 

combinacions posades com a referència). 

 

Número de 

peces 

Combinacions Hores Dies  Anys 

2 2,00E+00 5,56E-04 2,31E-05 6,34E-08 

5 1,20E+02 3,33E-02 1,39E-03 3,81E-06 

10 3,63E+06 1,01E+03 4,20E+01 1,15E-01 

20 2,43E+18 6,76E+14 2,82E+13 7,71E+10 

50 3,04E+64 8,45E+60 3,52E+59 9,64E+56 

80 7,16E+118 1,99E+115 8,28E+113 2,27E+111 

120 6,69E+198 1,86E+195 7,74E+193 2,12E+191 

 

Existeixen dos grans tipologies de resolució de problemes combinatoris: els mètodes 

exactes i els mètodes heurístics. A continuació s’expliquen els seus avantatges i 

inconvenients així com també s’exposen algorismes dins de cada categoria. 
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4.1. Mètodes exactes 

Els mètodes exactes són aquells que troben la solució òptima d’un problema. 

Malauradament, el desavantatge principal és que el temps requerit és sovint inviable i molt 

superior als mètodes heurístics. 

En el món de la industria, l’agilitat és una característica necessària i, per tant, són poc útils 

per a resoldre problemes reals. De totes maneres, aquesta metodologia pot tenir la seva 

utilitat en problemes de dimensió reduïda i en que la qualitat o optimalitat de la solució sigui 

molt important. 

4.1.1. Branch and Bound 

El nom d’aquest algorisme prové de les paraules angleses Branch i Bound (ramificar i 

podar). El branch and bound és un algoritme d’optimització que utilitza la separació i 

l’acotació de les solucions i inclou procediments amb característiques comuns. 

El Branch and Bound és un procediment en que es divideix l’espai de les solucions en unes 

branques (fase de ramificació), s’avalua cada branca, es troba una cota que no es pugui 

superar en aquella branca i es continua investigant només sobre les branques susceptibles 

d’arribar a solucions òptimes mitjançant un indicador de qualitat de la millor solució en cada 

branca (fase de poda). 

 4.1.2. Programació entera i mixta 

La major part dels problemes combinatoris es poden resoldre a traves de la formulació de 

programes lineals enters, binaris o mixtes. La principal problemàtica d’aquest mètode rau 

en la gran quantitat de variables que sorgeixen en la modelització dels problemes. 

4.2. Mètodes heurístics 

Els mètodes heurístics no garanteixen l’obtenció de la millor solució, tanmateix,  el seu 

temps de càlcul és, en general, molt inferior al dels exactes  

Els mètodes heurístics són intuïtius i estan basats en procediments lògics. Donen una bona 

solució a problemes llargs i difícils, de forma ràpida i fàcil amb un temps de càlcul raonable. 

Utilitzant la definició de  Diaz et al. (1996) [6]: 
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 “Un mètode heurístic és un procediment per a resoldre un problema d’optimització ben 

definit mitjançant una aproximació intuïtiva, en la qual l’estructura del problema s’utilitza de 

forma intel·ligent per obtenir una bona solució.” 

Aquests mètodes són especialment útils quan es donen una o varies de les següents 

circumstàncies: 

- Quan no existeix cap mètode exacte per a resoldre el problema, o bé aquesta resolució 

requereix  massa recursos (de temps de càlcul, de memòria, etc.). 

- Quan hi ha limitacions espacials o temporals. 

- Quan no és necessària la solució òptima. 

- Quan les dades disponibles tenen poca fiabilitat. No té sentit buscar la solució exacta ja 

que les dades no són reals. 

- Com a pas intermedi per l’aplicació posterior d’altres algorismes. La solució a partir d’un 

mètode heurístic es pren com a solució de partida d’altres mètodes (especialment 

metaheurístics). 

Existeixen diverses tipologies d’algorismes heurístics, segons la manera de buscar i 

construir la solució. Seguidament se’n detallen alguns. 

4.2.1. Mètodes constructius 

Els mètodes constructius, afegeixen components individuals a una solució parcial fins a 

obtenir una solució factible. El més conegut d’aquests mètodes és l’algoritme Greedy 

(golós). 

4.2.2. Mètodes destructius 

Són aquells mètodes que tenen tots els elements en una solució no factible i s'eliminen els 

pitjors d'aquests fins a obtenir una solució factible. 

4.2.3. Mètodes de descomposició 

Els mètodes de descomposició consisteixen en dividir el problema en subproblemes més 

petits, de tal manera que la sortida d’un problema sigui l’entrada del següent. Un cop 

resolts els subproblemes, s’obté la solució del problema global. 
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4.2.4. Mètodes de reducció 

Aquests mètodes es basen en identificar alguna característica que hagi de tenir-la solució 

òptima. Gràcies a aquesta característica, es simplifica el problema. Aquesta característica 

pot ser, per exemple, el valor d'una variable o una determinada seqüència. 

4.2.5. Mètodes de manipulació del model 

Els mètodes de manipulació del model modifiquen les estructures del model per tal de fer-lo 

més senzill de resoldre, deduint, a partir de la solució del problema modificat, la solució del 

problema original. 

4.2.6. Mètodes de cerca per entorns 

Els mètodes de cerca per entorns parteixen d'una solució inicial factible (sovint obtinguda 

mitjançant una altra heurística) i recorrent iterativament solucions alterades d'aquesta, 

s'emmagatzema la millor de les trobades. Dos de les heurístiques més utilitzades d'aquesta 

categoria de mètodes són: els algoritmes de descens exhaustiu i els algoritmes de descens 

no exhaustiu. 

La heurística de descens exhaustiu (AED) consisteix en generar tots els veïns a partir de la 

solució en curs,  a avaluar la solució i en cas de que el millor d'ells sigui millor que la solució 

en curs, es guarda com a nova solució en curs i es repeteix el procediment. Si el millor veí 

és pitjor o igual a la solució en curs, el procediment es dóna per acabat. 

En el mètode de descens no-exhaustiu (ANED), es generen els veïns a partir de la solució 

en curs en un cert ordre. Si un d’ells és millor que la solució en curs, s’emmagatzema com 

a nova solució en curs (sense generar tots els veïns de la solució primitiva) i es continua 

aplicant el procediment als veïns de la nova solució en curs. Quan es generen tots els veïns 

d’una determinada solució en curs i cap d'ells millora el resultat, el procediment es dóna per 

acabat. 

4.3. Mètodes metaheurístics 

Els mètodes heurístics tenen la problemàtica de que és difícil escapar dels òptims locals, i 

aquests poden estar molt lluny de l'òptim global. Per tal d'evitar-ho, interessa, de tant en 

tant, moure’s cap a solucions que igualin o empitjorin la solució en curs. Aquest 

empitjorament de la solució necessita tenir un criteri de parada perquè no es repeteixi 

indefinidament. 
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 Així doncs, els mètodes metaheurístics són estratègies iteratives intel·ligents per explorar 

solucions escapant d’òptims locals.  

Segons Osman i Kelli (1996) [10] els mètodes metaheurístics tenen la següent definició: 

“Els procediments metaheurístics són una classe de mètodes aproximats que estan 

dissenyats per resoldre problemes difícils d’optimització combinatòria, en els que els 

heurístics clàssics no són ni efectius ni eficients.” 

Seguidament s’exposen els procediments metaheurístics més utilitzats. 

4.3.1. Cerca Tabú (TS, Tabú Search) 

La cerca tabú és un mètode evolucionat a partir del mètode de descens (AED o ANED). 

Aquesta tècnica fou proposada per F. Glover (1989, p. 190-206). 

El mètode clàssic consisteix en començar amb una solució inicial i analitzar les solucions 

veïnes buscant una solució en la que la funció objectiu tingui una solució millor. En aquest 

mètode clàssic, si en el veïnatge no hi ha cap solució millor, el procediment es dóna per 

acabat. L'inconvenient és que la solució trobada, tot i ser un mínim local, pot estar molt lluny 

de la solució òptima. 

La cerca tabú, permet moure's a solucions veïnes pitjors, i per tal de que la solució no 

repeteixi en el mateix mínim local, fa ús, com a tret distintiu, de la memòria per tenir un 

rastre de l'evolució del problema. 

4.3.2. GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) 

Aquesta metaheurística introduïda per Feo i Resende (1989) [8] consisteix en la repetició 

de dues fases iterativament. 

En la primera fase, es troba una solució inicial utilitzant l’heurística Greedy aleatoritzada (es 

tria la solució de manera aleatòria entre una llista de les millors candidates).  

En la segona fase, les solucions factibles generades passen per un procés de millora local 

mitjançant un procediment d’intercanvi, i la millor solució obtinguda es queda guardada com 

a resultat del procediment. 

4.3.3. Algoritme Genètic (GA, Genetic Algorithm) 

Els algorismes genètics, introduïts per Holland (1975) [9], s’anomenen així perquè 

s’inspiren en l’evolució biològica. Aquests algorismes fan evolucionar una població d’ 
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individus sotmetent-la a acciones aleatòries semblants a les mutacions i recombinacions 

genètiques. 

Aquest algoritme es caracteritza per arrossegar més d’una solució en curs, que s’obtenen 

mitjançant el creuament i/o la mutació dels pares de la població inicial. Entre elles, es 

realitza el creuament i/o la variació aleatòria d’aquest informació (mutació), s’avalua la 

solució definida per les cadenes mesurant així la seva adaptabilitat a l’entorn (avaluació de 

la funció objectiu).  

Finalment, es trien els individus en funció decreixent de la seva adaptació (selecció). 

Posteriorment, es genera una nova població a partir d’aquests cromosomes seleccionats i 

es torna a aplicar aquest procediment un determinat número d’iteracions.  

4.3.4. Cerca Local Iterativa (ILS, Iterated Local Search) 

El mètode de cerca local iterativa parteix d’una solució inicial seguida d’una part iterativa de 

l’algoritme. Dins d’aquesta part, existeixes tres fases: la cerca local del veïnatge, el criteri 

d’acceptació i la pertorbació de la solució. 

La cerca local permet trobar el mínim local de la regió de l’espai de les solucions que s’està 

analitzant. El criteri d’acceptació determina quina de les solucions trobades serà pertorbada 

en la següent fase. La pertorbació de la solució modifica la solució en curs per allunyar-la 

d’un mínim local i poder així explorar altres regions de l’espai que puguin conduir a un nou 

mínim local.  

4.3.5. Cerca per veïnatges variables (VNS, Variable Neighborhood Search) 

La Cerca en Veïnatges Variables (Variable Neighborhood Search, VNS) és una 

metaheurística que serveix per a resoldre problemes d’optimització que es basa en el canvi 

sistemàtic del veïnatge o de l’entorn dins d’una cerca local. 

En el present projecte s’ha escollit aquest procediment per resoldre l’optimització de la 

suma dels retards de totes les peces.  

Una estructura d’entorns o veïnatges a l’espai de solucions X és una aplicació que associa 

a cada solució x un entorn de solucions N(x), que es diu que són solucions veïnes de x . 

La majoria d’heurístiques basades en la cerca local només utilitzen una única estructura 

d’entorns i apliquen diferents maneres de continuar la cerca després de trobar el primer 

mínim local.  

En canvi, el VNS, utilitza més d’una estructura d’entorns i està basada en els tres fets 

següents: 
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1) Un mínim local en una estructura d’entorns no ho és necessàriament en una altra. 

2) Un mínim global és mínim local en totes les estructures possibles d’entorns. 

3) Per a molts problemes, els mínims locals amb la mateixa o diferent estructura d’entorns 

estan relativament a prop. 

Aquesta última observació implica que els mínims locals proporcionen informació sobre el 

mínim global. Sovint succeeix que ambdues solucions tenen característiques comuns, però 

en general es desconeix quines són aquestes característiques. Per això és important 

realitzar un estudi organitzat en les proximitats d’aquest òptim local, fins que se’n trobi un 

de millor. 

Les observacions 1 i 3 suggereixen l’ús de varies estructures d’entorns en les cerques 

locals per abordar problemes d’optimització, tal i com es fa en el VNS. El canvi entre 

aquestes estructures d’entorns pot realitzar-se de manera determinista, estocàstica o 

determinista i estocàstica a la vegada. 

A continuació es mostren algunes de les diferents maneres d’aplicar la metaheurística VNS. 

- VNS descendent (VND) 

La cerca clàssica és l’anomenada Cerca Descendent en Veïnatges Variables (Variable 

Neighbourhood Descend, VND), en la qual el canvi d’entorn o veïnatge es realitza de 

manera determinista i la solució actual es substitueix iterativament pel resultat de la cerca 

local sempre i quan es produeixi millora. 

El pseudocodi de la VNS descendent pot veure’s a la figura següent: 

La solució final que proporciona aquest algoritme és un mínim local respecte a totes les 

max k estructures d’entorns i, per tant, la probabilitat de trobar un mínim global és més 

elevada que utilitzant una única estructura.  
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- VNS reduïda (RVNS) 

La Cerca Reduïda en Veïnatges Variables (Reduced Variable Neighbourhood Search, 

RVNS) s’obté quan es generen solucions aleatòries de N (x) k , sense aplicar-les-hi a 

continuació un descens. 

El pseudocodi de la VNS reduïda pot veure’s a la figura 4.3. 

Inicialització: 

- Generar una solució inicial s0  

- Seleccionar un conjunt d’estructures d’entorns N , k 1,..., kmax k = 

- Inicialitzar variables: 

s* (millor solució trobada fins al moment) = s0 

s’ (solució resultat de la cerca) = s0 

Iteracions (mentre que no es millori): 

k = 1 

mentre k < kmax fer 

Exploració de l’entorn: Trobar el millor veí de k mitjançant 

una cerca local (s’) 

Si Retard (s’) < Retard (s*) fer 

s* = s’ 

Si no 

k = k + 1 

fi Si 

fi mentre 

Figura 4.2: VNS Descendent– Font: Pròpia 
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La RNVS és útil per instàncies molt grans de problemes en els que la cerca local és molt 

costosa. El millor valor del paràmetre max k és freqüentment 2 i com a condició de parada 

s’utilitza generalment el nombre màxim d’iteracions entre dues millores.  

 

 

 

Inicialització: 

- Generar una solució inicial s0 

- Seleccionar un conjunt d’estructures d’entorns  k=1,..., k= max K 

- Trobar una condició de parada 

- Inicialitzar variables: 

s* (millor solució trobada fins al moment) = s0 

s’ (solució resultat de la cerca) = s0 

Iteracions (mentre no es compleixi la condició de parada): 

k = 1 

mentre k < kmax fer 

Generació_ veí_atzar (s’) 

Si Retard (s’) < Retard (s*) fer 

s* = s’ 

Si no 

k = k + 1 

fi si 

fi mentre 

Figura 4.3: RVNS– Font: Pròpia 
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VNS bàsica (BVNS) 

La Cerca Bàsica en Veïnatges Variables (Basic Variable Neighbourhood Search, BVNS) 

combina canvis deterministes i estocàstics d’estructures d’entorns a la vegada. 

L’agitació (fase en la qual es genera un nou veí) es realitza de manera aleatòria, mentre 

que la cerca local es realitza de manera determinista tal i com pot veure’sa en el 

pseudocodi de la figura 4.4. 

La condició de parada pot ser, per exemple, un cert temps màxim de CPU permès, el 

nombre màxim d’iteracions entre dues millores o simplement el nombre màxim d’iteracions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialització: 

- Generar una solució inicial s0 

- Seleccionar un conjunt d’estructures d’entorns N , k 1,..., kmax k = 

- Trobar una condició de parada 

- Inicialitzar variables: 

s* (millor solució trobada fins al moment) = s0 

s’ (solució resultat de la cerca) = s0 

 

Iteracions (fins que es compleixi la condició de parada): 

 

k = 1 

mentre k < kmax fer 
 
Generar_veí_atzar (s’) 
 
Cerca_lLocal(s’) // Obtenint s’’ com a mínim local 
 
Si Retard (s’’) < Retard (s*) fer 
 
s* = s’’ 
 
Si no 
 
k = k + 1 

 

fi Si 

 

fi mentre 

Figura 4.4: VNS bàsica VNS Descendent– Font: Pròpia 
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Per a resoldre problemes d’optimització, es pot utilitzar aquesta metaheurística recent que 

es basa en l’intercanvi sistemàtic de veïnatges dins de la cerca local. 

En el present projecte, s’ha escollit aquest procediment per minimitzar la suma dels retards 

de les diverses peces. 

El VNS utilitza més d’una estructura d’entorns. La justificació d’aquest procediment es basa 

en els següents tres punts: 

1) Un mínim local en una estructura d’entorns no ho és necessàriament en una altra 

2)Un mínim global és mínim local en totes les estructures d’entorns possibles 

3)Habitualment, els mínims locals amb la mateixa o diferent estructura d’entorns estan 

relativament propers. 

El primer i el tercer punt indueixen a utilitzar més d’una estructura d’entorns en les cerques 

locals. El canvi entre aquestes estructures es pot dur a terme de manera determinista, 

estocàstica o determinista i estocàstica a la vegada. 

El darrer punt ens indica que els mínims locals poden donar informació sobre el mínim 

global. Sovint succeeix que ambdós mínims (local i global) tenen trets comuns, però en 

general es desconeix quines característiques comparteixen. És per això que resulta 

interessant fer una cerca organitzada entorn d’aquest mínim local per tal de trobar una 

solució que la millori.  

o VNS descendent 

L’algoritme VNS descendent és la Cerca descendent en Veïnatges Variables en la qual el 

canvi de veïnatge es du a terme de manera determinista.  

Aquest algoritme ens duu a una solució final que proporciona un mínim local respecte a 

totes les estructures d’entorns utilitzades. Per tant, la probabilitat de que la solució trobada 

sigui un mínim global és més elevada que realitzant-se només amb una sola estructura 

d’entorns. 

o VNS reduïda 

Aquesta estructura d’algoritme consisteix en generar solucions aleatòries sense aplicar 

posteriorment un descens.  

Aquest cas és útil quan s’han de resoldre problemes molt grans en els quals la cerca local 

és molt costosa. 
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Habitualment, el millor nombre d’estructures és 2 i la condició de parada esdevé quan se 

superen un nombre d’iteracions preestablert. 

  

o VNS bàsica 

Aquesta estructura d’algoritme combina canvis d’entorns deterministes i estocàstics a la 

vegada. L’agitació (fase en la qual es genera un nou veí) es realitza de manera aleatòria, 

mentre que la cerca local es realitza de manera determinista. 

La condició de parada pot ser un cert límit de temps, un nombre màxim d’iteracions entre 

dues millores o el nombre màxim d’iteracions global. 
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5. Procediment de resolució realitzat 

5.1. Característiques del problema 

Les característiques necessàries perquè el problema es pugui considerar flow-shop flexible 

són: 

1. Ruta unívoca per totes les peces 

Totes les peces han de seguir el mateix ordre dins de la línia de producció. Aquest 

fet és força habitual en el mercat actual. 

2. Stage skipping 

Les peces es poden saltar algunes de les etapes del procés. Aquest fet es dóna per 

exemple quan algunes peces vagin pintades i altres no. 

3. Número d’etapes més gran que 1 

Requereix que el sistema tingui més d’una etapa. Aquest fet es veu correspost a la 

realitat o rarament només hi ha una operació. 

4. Màquines iguals en cada etapa 

És imprescindible que les màquines que estan en configuració paral·lel en una 

mateixa màquina siguin equivalents (tinguin els mateixos temps d’operació, de 

preparació...). La indústria acostuma a utilitzar aquesta configuració sobretot en els 

anomenats colls d’ampolla. 

Característiques addicionals que té el problema proposat són: 

5. Temps de preparació dependents de la seqüència i  de la màquina 

El temps de preparació és el temps transcorregut entre que la peça i la màquina 

estan disponibles fins que s’inicia el procés. Aquest temps depèn de la peça que hi 

havia anteriorment, de la màquina i de la pròpia peça. 

Aquests temps poden ser superiors als temps de procés i s’han de tenir en compte 

si es vol realitzar una bona seqüència productiva.  
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Activitats habituals que formen part del temps de preparació són: adaptació a les 

dimensions de la peça, col·locació adequada, neteja de la peça o de la màquina, 

adaptació a la forma...  

6. Índex d’eficiència: la suma de retards de les pe ces. 

L’índex d’eficiència a minimitzar és la suma de retards de totes les peces. S’entén 

retard, quan una peça arriba al punt final del procés de producció més tard que la 

seva data d’entrega. En cas de que arribi abans, es considera que el retard 

d’aquella peça és 0. 

1

totn n

sum i
n

T T
=

=

= ∑  

7. Blocking. 

Com s’ha explicat en l’anterior capítol el blocking és la característica d’un sistema 

productiu en el qual les peces no poden abandonar una màquina d’una etapa fins 

que la següent màquina que se li ha assignat està lliure. A la pràctica industrial, 

aquesta característica es dóna quan no hi ha buffers d’espera. 

Aquesta característica endarrereix el procés d’una manera notable, i com més llarg 

o complexe és el procés, més l’endarrereix. 

 

8. Altres característiques. 

El present projecte considera que totes les peces tenen la mateixa importància. Això 

es trasllada a una wi igual per a totes les peces. Pel que fa al programari 

desenvolupat és molt senzill adaptar a l’eventual diferència de pesos. 

Tampoc es té en consideració la possibilitat de penalitzar la producció anticipada. 

Aquest penalització es justifica pel cost d’estoc que representa però no s’ha tingut 

en compte en el problema estudiat. En el mateix sentit que abans, l’adaptació al 

codi d’aquesta característica es força senzilla. 

Prenent la notació de Vignier aquesta tipologia de problema s’exposaria de la següent 

forma: 



  Pàg. 37 

 

 

Resolució de problemes flow-shop híbrids flexibles amb blocking 
que minimitzin la suma de retards dels treballs a programar 

(1) (m)
1 m ijk sum

(k)
k

              HFFm(PM ,...,PM )/S /T

On:

     -HFF: Indica que es tracta d'un flow-shop híbrid flexible.

     -m: Número d'etapes.

     -M :És el nombre de màquines en paral·lel en l'etapa k

ijk

sum

.

     -P:El nombre de màquines és el mateix en cada etapa.

     -S : El temps de preparació depenen de la seqüència

     -T :Indica l'índex d'eficiència considerat.

 

5.2. Característiques del VNS 

L’algoritme VNS és una estructura que té 4 fases, Aquestes són: 

1) Generació d’una solució inicial 

2) Generació dels veïnatges 

3) Recorregut dels veïnatges 

4) Criteri d’acceptació 

5.2.1. Obtenció de la solució inicial 

La primera fase de l’algoritme consisteix en la generació d’una solució inicial. Aquesta 

solució inicial determinarà la seqüència i la distribució de les peces en la primera etapa. 

Aquesta solució inicial, es farà de dues maneres diferents: aleatòriament o a través d’una 

heurística. 

Aleatòriament és una manera ràpida de calcular la solució, però té l’inconvenient de que 

probablement no generarà una solució de qualitat i la cerca de veïnatges tardarà en 

convergir. 

 

Segons l’índex Slack  

El Slack, (temps de folgança) és una regla de seqüenciació basada en el càlcul d’un índex 

per a cada peça , que prioritza la  seqüenciació de peces en ordre no decreixent de la seva 

folgança. La folgança és la diferència entre  la data de lliurament  i el temps de procés i 

preparació necessaris per acabar la peça. En aquest cas, al tenir temps de preparació 
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dependents de la seqüència, s’ha estimat el temps de preparació amb el temps  mitjà de 

preparació. 

 I (i, j,k,t) = d i − t − prem i − S ijk − Srem ij                                 (Eq. 5.1) 

On: 

· d i és la data d’entrega de la peça. 

· t és l’instant en que s’avalua l’índex. 

· prem i: és la suma dels temps de procés que li falten a la peça per acabar el seu 

procés 

· S ijk: és el temps de preparació de la peça i en l’etapa j quan la peça precedent ha 

estat la peça k. 

· Srem ij: és una estimació dels temps de preparació que li falta a la peça abans 

d’acabar el procés. Es calcula com suma dels temps de preparació de les etapes 

posteriors a j dividit entre el nombre de peces (n). 

 

5.2.2. Generació dels veïnatges 

En aquesta etapa del VNS es pretén cercar regions de l’espai de solucions pròximes a la 

solució en curs amb l’objectiu de trobar una solució millor.  

Les característiques principals que han de tenir els veïnatges són: eficiència i efectivitat. 

L’eficiència s’ha de tenir en compte perquè és aquesta part de l’algorisme la que més 

recurrentment s’executarà. 

Els veïnatges es realitzaran a partir de la seqüència de la primera etapa i, a partir d’aquí, es 

completaran les altres etapes tal com s’ha fet en l’heurística per a trobar la solució inicial. 

S’exposen a continuació els veïnatges analitzats acompanyats d’un esquema. En 

l’esquema es representarà de color verd la peça de la qual es fa l’exemple d’intercanvi i 

l’intercanvi realitzat i de color blau les peces candidates a intercanviar-se: 

� SWAP 

Consisteix en intercanviar la posició de dues peces de l’etapa inicial, siguin o no siguin, de 

la mateixa màquina. 

o SWAP absolut. Consisteix en generar tots els veïns possibles del veïnatge anterior i 

quedar-se en la millor solució 
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Sigui n el nombre de peces que participen en la primera etapa, el nombre de 

veïnatges serà: 

( 1)
                                                                              (Eq.5.2)

2 2

n n n  −= 
 

i  

 Com s’observa és un veïnatge amb un elevat nombre d’elements i amb una 

diversitat molt gran. Per exemple, si l’exemplar és de 120 peces en la primera 

etapa, el número de veïns és: 

. 
120 120 119

7140                                                                          (Eq.5.3)
2 2

 
= = 

 

i  

o SWAP aleatori. Consisteix en generar a l’atzar dues peces i intercanviar-les. A a 

figura 5.1 en podem veure un exemple. 

.  

� Intercanvi de la peça de màxim retard 

Consisteix en intercanviar la posició de la peça que té més retard de totes (al final de tot el 

procés, última etapa) per totes les altres peces de la seqüència (siguin o no siguin de la 

mateixa màquina) 

o Intercanvi de la peça màxim retard absolut. Consisteix en generar els veïns 

possibles del veïnatge anterior i quedar-se en la millor solució. En aquest cas, el 

número de veïns d’aquest veïnatge és variable i depèn del número de peces que la 

peça de màxim retard tingui programades abans. El número de peces que 

participen en la primera etapa menys u. En un exemplar de 120 peces en la primera 

etapa, el número màxim de veïns són 119. 

 

Figura 5.1: SWAP aleatori– Font: Pròpia 
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o Intercanvi de la peça màxim retard aleatori. Consisteix en generar a l’atzar una peça 

que serà intercanviada per la que té màxim retard (figura 5.2). Intercanvi de la peça 

amb màxima folgança 

 

� Intercanvi de la peça amb màxima folgança 

Consisteix en intercanviar la posició de la peça que té més folgança de totes (la que al final 

de tot el procés té més marge de temps) per totes les altres peces de la seqüència (siguin o 

no siguin de la mateixa màquina). El seu funcionament es pot veure a la figura 5.3. 

o Intercanvi de la peça amb màxima folgança absolut. Consisteix en generar tots 

els veïns possibles del veïnatge anterior i quedar-se en la millor solució. En 

aquest cas, el número de veïns d’aquest veïnatge és el número de peces que 

participen en la primera etapa menys u. Com s’observa és un veïnatge d’una 

diversitat molt gran. Com a exemple, si l’exemplar és de 120 peces en la primera 

etapa, el número de veïns són 119. 

o Intercanvi de la peça màxim retard aleatori. Consisteix en generar a l’atzar una 

peça que serà intercanviada per la que té la major folgança. 

 

         
                   Figura 5.3: Intercanvi de peces de màxima folgança – Font: Pròpia 

 
Figura 5.2: Intercanvi de peces de màxim retard – Font: Pròpia 
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               Figura 5.4: Intercanvi de veïns de la mateixa màquina – Font: Pròpia 

� Intercanvi de veïns de la mateixa màquina 

Consisteix en intercanviar la posició de dues peces adjacents en la seqüència i de la 

mateixa màquina. Pot veure’s el seu funcionament a la figura 5.4. 

o Intercanvi de veïns de la mateixa màquina absolut. Consisteix en generar tots els 

veïns possibles del veïnatge anterior i quedar-se amb la millor solució. En aquest 

cas, el número de veïns d’aquest veïnatge és la suma del número de peces que 

participen en cada màquina de la primera etapa menys tantes màquines com 

participin. Com s’observa és un veïnatge d’una diversitat molt gran. Com a exemple, 

si l’exemplar és de 120 peces en la primera etapa amb 3 màquines cadascuna de 

les quals té 40 peces, el número de veïns són 40+40+40-1-1-1=117.  

o Intercanvi de veïns de la mateixa màquina aleatori. Consisteix en generar a l’atzar 

una peça que serà intercanviada per la seva veïna.  
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Figura 5.5: Intercanvi de veïns que tenen retard – Font: Pròpia 

� Intercanvi de veïns que tenen retard 

Consisteix en intercanviar les peces que tenen retard al final del procés (marcades en verd 

fort) per les seves adjacents anteriors en la seqüència tal i com s’indica a la figura 5.5. 

o Intercanvi de veïns que tenen retard absolut. Consisteix en generar tots els 

veïns possibles del veïnatge anterior i quedar-se en la millor solució. En 

aquest cas, el número de veïns d’aquest veïnatge és el número de peces 

que tenen retard menys el número de peces que tenen retard que estan en 

la primera posició d’una de les màquines de la primera etapa. És un 

veïnatge d’una diversitat petita i a més a més té la característica d’explorar a 

prop de la solució en curs, per la qual cosa, si l’heurística inicial era 

interessant aquest veïnatge pot ser força efectiu. Com a exemple, si 

l’exemplar és de 120 peces en la primera etapa i tenim 50 peces que tenen 

retard i només una d’elles està en la primera posició d’una de les màquines 

inicials, el número de veïns seran 50-1= 49 peces. 

o Intercanvi de veïns de la mateixa màquina aleatori. Consisteix en generar a 

l’atzar una peça que serà intercanviada per la seva veïna. 
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o Swap  d’altres màquines 

Donat que el veïnatge Swap és inviable per limitació del temps de càlcul, s’ha considerat 

oportú afegir un veïnatge que faci funcions similars a les del Swap (força diversitat i 

permetre el canvi de màquina d’una peça). 

El recorregut que farà aquest veïnatge serà de generar una peça a l’atzar (P9 de la figura 

5.6) i buscarà 5 peces amb les que intercanviar-se d’altres màquines (en verd). D’aquesta 

s’elegirà la millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, s’adjunta una taula amb tots els veïnatges (Taula 5.1), el número de veïns, la 

rapidesa i l’efectivitat i l’eficiència que es preveu (cas 120 peces, 2 màquines, 60 peces 

 

Figura 5.6: Swap aleatòri – Font: Pròpia 
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tenen retard). En la columna de temps de càlcul, el número és un ranking d’aquesta 

característica (com més gran sigui el número de veïns, més gran el ranking de temps). Dins 

de la columna tipologia, el número 1 es posa a tots aquells que només intercanvien peces 

dins de la mateixa màquina, mentre que els que són de tipologia 2, intercanvien les peces 

sempre en diferents màquines. Pel que fa el camp pertorbador, es considera la 

característica que té un veïnatge, que el fa capaç d’allunyar-se de la solució trobada per 

l’heurística, que no s’alinii amb la filosofia d’aquesta. Per il·lustrar-ho amb un exemple, 

l’intercanvi de veïns que només canvia una peça per la seva veïna i que es molt propera a 

la solució donada, es considera un veïnatge molt poc pertorbador. Finalment, en la columna 

efectivitat es considera la millora de qualitat que pot resultar de fer aquest veïnatge (se 

suposa que com més veïnatges, més qualitat tindrà) i l’eficiència que considera la última 

columna en relació al temps de càlcul. Cal dir, que sobretot aquestes dues últimes 

columnes, són hipòtesis força subjectives. 

 

Veïnatge Núm. 

Veïns 

Temps 
de càlcul 

Efectivitat Eficiència Tipologia Pertorbador 

Swap 7200 4 1 4 1 i 2 Molt 

Intercanvi 
màxim 
retard 

119 2 4 - 1 i 2 Força 

Intercanvi 
màxima 
folgança 

119 2 5 - 1 i 2 Força 

Intercanvi 
veïns retard 

60 1 6 2 1 Molt poc 

Intercanvi 
veïns 

118 2 2 3 1 Molt poc 

Swap 
d’altres 
màquines 

5 1 3 1 2 Molt 

 

 

 

Taula 5.1 Resum veïnatges 
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Figura 5.7: Diagrama de conjunts dels veïnatges – Font: Pròpia 

Reflexions sobre el veïnatge 

Si es reflexiona sobre els veïnatges proposats anteriorment, es pot constatar que uns són 

subconjunts dels altres. 

Siguin: 

{ }
{ }
{ }

{ }
{ }

{ }

Swap

Intercanvi Màxim Retard

Intercanvi Màxima Folgança

Intercanvi Veïns

Intercanvi Veïns Retard

Swap Altres Màquines

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

(

SW

IMR

IMF

IV

IVR

SWM

IMR SW n IMR n SW

IMF SW n IMF n SW

IV SW n IV n SW

IVR SW n IV

=

=

=

=

=

=
⊂ ⇒ <
⊂ ⇒ <

⊂ ⇒ <
⊂ ⇒ ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

R n SW

SWM SW n SWM n SW

IVR IV n IVR n IV

<
⊆ ⇒ ≤

⊆ ⇒ ≤

 

Observació: n(A) representa el nombre d’elements del conjunt A (anomenat també cardinal 

de A). 
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On: 1-Swap 

2-Intercanvi màxim retard 

3-Intercanvi màxima folgança 

4-Intercanvi veïns 

5-Intercanvi Veïns Retard 

6.Intercanvi màquines 

 

De les inclusions observades a la figura 5.7, s’obtenen diverses conclusions: 

No té sentit recórrer primer un veïnatge i posteriorment un altre que sigui un subconjunt del 

primer (perquè en el primer veïnatge ja s’ha recorregut el segon). 

Per aquest motiu, es descarten les seqüències en les que un veïnatge previ inclogui al 

veïnatge que segueix a continuació. Per tant, es descarten les següents seqüències: 

1.Swap-� Qualsevol dels altres veïnatges 

2. Intercanvi veïns � Intercanvi veïns retard  

 

5.2.3. Recorregut dels veïnatges 

Existeixen dues maneres principals de recórrer els veïnatges: seqüencialment o un dins de 

l’altre. 

En el recorregut de forma seqüencial després de fer-se un veïnatge no es retorna mai al 

veïnatge anterior. És per aquest motiu que el primer veïnatge d’ells hauria de ser el que 

genera veïns més diversificats. 

Aquesta tipologia de recorregut dels veïnatges acostuma a atrapar l’algorisme a un mínim 

local que pot no ser el mínim global. 

En el recorregut un dins de l’altre, es realitza un veí del primer veïnatge i si s’accepta la 

solució, es passa a continuació a l’altre veïnatge, i si no s’accepta, es continua generant 

solucions d’aquest veïnatge. 
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En cas de ser acceptada, es generen solucions de forma iterativa fins a un màxim 

proposat. 

Aquesta tipologia de recorregut afavoreix que no es quedi atrapat en òptims locals i que es 

permeti explorar altres regions de l’espai de solucions.  

5.2.4. Criteri d’acceptació 

El criteri d’acceptació determina la pròxima solució a partir de la qual es generarà una nova 

solució veïna. Dues de les principals estratègies són la intensificació i la diversificació. 

En la intensificació s’accepten només les solucions que millorin la millor solució trobada fins 

el moment. Aquest criteri, acostuma a portar l’algoritme cap a mínims locals dels que 

difícilment es pot sortir. 

Per a la diversificació s’accepten solucions pitjors per generar nous veïns. El nivell de 

diversificació és una variable important a tenir en compte ja que si es fa molt restrictiu pot 

succeir com en la intensificació, que es quedi atrapat en mínims locals, i si és poc restrictiu, 

pot succeir que l’algoritme es perdi en solucions cada cop més dolentes. 

5.3. Variants de l’algoritme 

5.3.1. VNS1 

Com es pot veure a la figura 5.8 i en el pseudocodi de la figura 5.9, les característiques 

d’aquesta variant són: 

-2 veïnatges.  

-Manera de recórrer els veïnatges: Es recorren iterativament el primer i el segon veïnatge 

mentre dos consecutius millorin la solució. 

-Criteri de selecció “Intensificar”. Quedar-se només en les solucions que millorin la solució 

més bona trobada fins el moment. 

-Condició de parada: Un cop no es millora consecutivament en el veïnatge 1 i en el 

veïnatge dos. 
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Figura 5.8: VNS1 – Font: Pròpia 

 



  Pàg. 49 

 

 

Resolució de problemes flow-shop híbrids flexibles amb blocking 
que minimitzin la suma de retards dels treballs a programar 

Pseudocodi 

Inicialització: 

-Generar una solució inicial s0 

-Seleccionar un conjunt de veïnatges k=1,2 (Kmax=2) 

-Inicialització de variables: 

 s*= s0 

 s*= s0 

 z=0 

Iteracions: 

K=1 

mentre (z < 2) fer 

           Si(Retard (s’) < Retard( s*)) fer 

                 s*=s' 

           z = 0 

fi Si; 

        Si no (Retard (s’) < Retard( s*)) fer 

             s'=s* 

                     z = z + 1 

 fi Si no 

  mentre (z < 2) fer 

    GenerarVei(s’, k2, A2); 

              Si (Retard(s’)) < Retard(s*)) fer 

                s*=S' 

             z = 0; 

 Si no (Retard(s’)) < Retard(s*)) fer              

                        s'=S* 

                       z = z + 1 

fi Si no   

fi mentre 

fi mentre           

 

    

Figura 5.9: Pseudocodi VNS1 – Font: Pròpia 
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5.3.2. VNS2 

Les característiques d’aquesta variant tal i com es pot veure a la figura 5.10 i 5.11 són: 

-2 veïnatges.  

-Manera de recórrer els veïnatges: Seqüencial, un darrere de l’altre. 

-Criteri de selecció: Intensificar. Quedar-se només amb les solucions que millorin la millor 

solució trobada fins el moment. 

-Condició de parada: Un cop s’ha fet el primer veïnatge, i posteriorment no es troba millora 

en el segon, l’algorisme es dóna per acabat. En l’anterior algorisme (VNS1), es permetia 

retornar al primer veïnatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.10: VNS2 – Font: Pròpia 
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Pseudocodi 

Inicialització: 

-Generar una solució inicial s0 

-Inicialització de variables: 

 s*=s0 

s'=s0 

p = 0 

q = 0      

Iteracions: 

mentre ((p<100)&&(q<2)) 

 GenerarVei(s', k, A1)  

Si ((ract = Retard((s'))) < Retard(s*)){ 

          s*=S' 

                p = 0 

                q = 0 

                Retard(s*) = ract 

                Si (k==k1) 

                  k=k2 

  Fi Si 

                Si (k==k2) 

                        k=k1 

  End if 

      Si no (!((ract = Retard((s')) )< Retard(s*))) 

                 p = p + 1 

 Fi Si no 

             Si ((p == 100)o(ract==ractant)){ 

                       q = q + 1 

                       s'=s* 

 Fi si 

            Si (k==k1) 

               k=k2 

             Fi Si 

  Si (k==k2) 

                        k=k1 

  Fi Si 

                      p = 0 

Fi mentre 

Fi 

Figura 5.11: Pseudocodi  VNS2 – Font: Pròpia 
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5.3.3. VNS3 

Les característiques d’aquesta variant tal com s’especifica en el pseudocodi de la figura 

5.13, són: 

-2 veïnatges.  

-Manera de recórrer els veïnatges: Intensificació. 

-Criteri de selecció: El criteri utilitzat, tal i com es pot veure en el diagrama de fluxes de la 

figura 5.12 depèn del veïnatge.  

o Primer veïnatge: Diversificació. Quedar-se, de vegades, en solucions que no 

millorin, sempre i quan estiguin dins d’un llindar. Aquest paràmetre, és un paràmetre 

que s’ajustarà en funció de la naturalesa del problema. 

o Segon veïnatge: Intensificació. 

-Condició de parada: En el veïnatge 1, la condició de parada ve marcada pel número de 

vegades que es permet agafar solucions que empitjoren la millor solució trobada fins el 

moment. Aquest paràmetre s’anomena β1, i el paràmetre que marca el número d’iteracions 

globals de l’algorisme és α.  
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Figura 5.12: VNS3 – Font: Pròpia 
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Pseudocodi 

Inicialització: 
 
-Generar una solució inicial s0 
 
-Seleccionar un conjunt de veïnatges k=1,2 (Kmax=2) 

 s*=S0 

s'=S0 

s'=S0 

B = 10 

D = 2 

delta = 0 

Iteracions: 

mentre (α<=A) fer 

mentre (beta1<=B) fer 

          veí=k1   

          Generar Veí (seqüència_temporal, veí, abs) 

 

   Si (Retard((s')) < Retard(millor_seqüència)) fer 

                         s*=S' 
   seqüència_temporal=s’ 
   beta1=0 
                        fi Si 

Si ( Retard(s')- Retard(s*) Retard(s*)k< ⋅ ) fer 

                             seqüència_temporal=s’ 
   beta1=beta+1 

  fi Si 

Si ( Retard(s')- Retard(s*) Retard(s*)k> ⋅ ) fer 

                             veí=k2 

  fi Si 

fi mentre 



  Pàg. 55 

 

 

Resolució de problemes flow-shop híbrids flexibles amb blocking 
que minimitzin la suma de retards dels treballs a programar 

 

GenerarVeí(seqüència_temporal, veí, abs) 

mentre (Retard(s') < Retard(millor_seqüència)) fer 

s*=s’ 

seqüència temporal=s’ 

α=0 

fi mentre 

alfa=alfa+1 

fi mentre 

           

 
  

Figura 5.14: Recorregut dels veïnatges absolut  – Font: Pròpia 

Figura 5.13: Pseudocodi VNS3 – Font: Pròpia 
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Un cop analitzats els veïnatges proposats, els recorreguts dels veïnatges, els criteris 

d’acceptació i els algorismes proposats, s’estudien les variants més lògiques per veure 

quines d’elles permeten obtenir més bons resultats. Les variants són les que es mostren a 

la taula 5.2 . La cinquena columna, especifica si es recorren tots els veïns d’un veïnatge 

(figura 5.14) o si es generen aleatoriament.  

 

Variant Solució inicial Veïnatge 1 Veïnatge 2 Absolut/aleatori Algoritme 

1 Slack Intercanvi 
màquines 

Intercanvi màxim 
retard 

Absolut VNS1 

2 
Slack 

Intercanvi 
màquines Intercanvi màxim 

retard 
Absolut VNS2 

3 
Slack 

Intercanvi 
màquines Intercanvi màxim 

retard 
Absolut VNS3 

4 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi màxima 
folgança 

Aleatori VNS1 

5 
Slack 

Intercanvi 
màquines Intercanvi màxima 

folgança 
Aleatori VNS2 

6 
Slack 

Intercanvi 
màquines Intercanvi màxima 

folgança 
Aleatori VNS3 

7 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns 
Retard 

Absolut VNS1 

8 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns 
Retard 

Absolut VNS2 

9 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns 
Retard 

Absolut VNS3 

10 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns Aleatori VNS1 

11 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns Aleatori VNS2 

12 
Slack 

Intercanvi 
màquines 

Intercanvi Veïns Aleatori VNS3 

 

Anàlisis dels resultats 

L’experiència computacional s’ha dut a terme amb 60 exemplars, els nivells característics 

dels quals s’expressen a la taula 5.3.  

Nivells Peces Nivells etapes Nivells Exercicis Exemplars 

4 3 5 60 

 

Taula 5.2: Variants de l’experiència computacional 

Taula 5.3: Nivells de l’experiència computacional 
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Taula 5.4: Nivells de les variants  

Es constata que aquest número d’exemplars és massa baix per a poder fer un anàlisi 

estadístic significatiu, però l’objectiu d’aquesta primera simulació és tenir una idea del 

comportament general dels elements descrits anteriorment. Els 60 exemplars responen a 

les següents característiques: 

Els nivells de l’experiment són: 

• n={20,50,80,120} 

• m={2,4,6} 

• exemplars={1,2,3,4,5} 

I els nivells de les variants de cada exemplar: 

• estructures (VNS)={1,2,3} 

• veïnatge 1={6} 

• veïnatge 2={2,3,4,5} 

• absolut/aleatori veïnatge 1={ aleatori} 

• absolut/aleatori veïnatge 2={absolut,aleatori} 

 

Nivells 

estructures 

Nivells 

veïnatge 1 

Nivells 

veïnatge 2 

Nivells 

absolut/aleator

i veïnatge 1 

Nivells 

absolut/aleator

i veïnatge 2 

VARIANTS 

3 1 4 1 2 24 

 

La resposta d’interès en aquesta simulació és el retard total de les peces en cada 

exemplar. Per a poder treure l’efecte de les dimensions de l’exemplar i poder analitzar els 

resultats s’ha calculat l’índex anomenat desviació relativa percentual (relative percentage 

desviation) que s’expressa a l’equació 5.4. 

On el valor de Retardmin,i de l’equació 5.4 és el valor de retard mínim obtingut en l’exemplar i 

amb qualsevol dels algorismes implementats.  
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Finalment, les característiques de l’ordinador utilitzat per a realitzar l’experiència 

computacional són les següents: 

� Microprocessador: Intel Pentium 2Ghz  

� Memòria RAM: 1Gb 

� Tipus de sistema: Sistema operatiu de 32 bits  

A la taula 5.5 es mostren les mitjanes de les RPD separades per variables no controlables 

(la capçalera de les quals està en la primera fila) i variables controlables (primera columna). 

S’han calculat tots els creuament de les variables controlables (estructura de VNS, tipus de 

veïnatge utilitzat i recorregut extensiu o aleatori d’aquests) i no controlables (número de 

peces i número d’etapes) i s’han remarcat tots aquells que tenen un valor RPD inferior a 0,1 

(per a cada número de peces i número d’etapes). Com es pot observar en la mateixa taula, 

els valors mitjans més petits de RPD estan sempre a les files on el segon veïnatge és el 

veïnatge intercanvi veïns (catalogat com a número 5) així com també a les files de valor 

absolut (recorregut extensiu de tots els veïns dins del veïnatge). 

A més a més, cal dir que l’algorisme amb més bon RPD mitjà és el VNS3, tot i que cal dir 

que en alguns casos l’algorisme VNS2 i VNS3 tenen un comportament lleugerament millor 

(en els exemplars de 20 peces).  
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Peces 20 
 

50 
 

80 
 

120 
 

Etapes 2 4 TOT 2 4 TOT 2 4 TOT 2 4 TOT 
Total 

V 
N 
S 

V
2 

Ab
/Al 

             

2 Ab 0,188 0,359 0,273 0,212 0,233 0,223 0,124 0,211 0,168 0,101 0,204 0,153 0,204 

 Al 0,216 0,385 0,300 0,257 0,261 0,259 0,156 0,222 0,189 0,099 0,205 0,152 0,225 

3 Ab 0,391 0,364 0,377 0,257 0,288 0,273 0,175 0,348 0,261 0,106 0,190 0,148 0,265 

 Al 0,411 0,366 0,388 0,268 0,286 0,277 0,182 0,349 0,265 0,108 0,202 0,155 0,271 

4 Ab 0,346 0,323 0,335 0,248 0,231 0,239 0,173 0,279 0,226 0,109 0,191 0,150 0,237 

 Al 0,401 0,352 0,376 0,255 0,237 0,246 0,173 0,354 0,264 0,108 0,196 0,152 0,259 

5 Ab 0,141 0,041 0,091 0,007 0,126 0,067 0,037 0,055 0,046 0,022 0,093 0,057 0,065 

 Al 0,372 0,346 0,359 0,245 0,264 0,254 0,171 0,302 0,236 0,107 0,185 0,146 0,249 

1 

 

 Ab 0,308 0,317 0,313 0,219 0,241 0,230 0,149 0,265 0,207 0,095 0,183 0,139 0,222 

2 Al 0,189 0,350 0,269 0,209 0,237 0,223 0,123 0,205 0,164 0,101 0,201 0,151 0,202 

 Ab 0,227 0,379 0,303 0,255 0,248 0,251 0,160 0,211 0,185 0,099 0,199 0,149 0,222 

3 Al 0,391 0,366 0,378 0,255 0,288 0,272 0,175 0,354 0,265 0,109 0,191 0,150 0,266 

 Ab 0,406 0,367 0,386 0,267 0,286 0,277 0,184 0,342 0,263 0,109 0,202 0,155 0,270 

4 Al 0,348 0,327 0,337 0,250 0,231 0,240 0,171 0,267 0,219 0,108 0,196 0,152 0,237 

 Ab 0,401 0,343 0,372 0,255 0,232 0,244 0,174 0,345 0,259 0,109 0,192 0,150 0,256 

5 Al 0,141 0,041 0,091 0,004 0,112 0,058 0,027 0,064 0,046 0,023 0,094 0,059 0,063 

 Ab 0,350 0,339 0,344 0,249 0,237 0,243 0,173 0,283 0,228 0,107 0,193 0,150 0,241 

2 

 

 Al 0,307 0,314 0,310 0,218 0,234 0,226 0,149 0,259 0,204 0,096 0,183 0,139 0,220 

2 Ab 0,194 0,348 0,271 0,227 0,213 0,220 0,128 0,198 0,163 0,095 0,136 0,116 0,192 

 Al 0,223 0,323 0,273 0,245 0,241 0,243 0,145 0,193 0,169 0,097 0,156 0,127 0,203 

3 Ab 0,381 0,366 0,374 0,259 0,245 0,252 0,177 0,299 0,238 0,105 0,156 0,131 0,249 

 Al 0,407 0,364 0,385 0,264 0,248 0,256 0,182 0,281 0,232 0,106 0,162 0,134 0,252 

4 Ab 0,344 0,318 0,331 0,252 0,221 0,237 0,168 0,219 0,194 0,108 0,171 0,139 0,225 

 Al 0,384 0,325 0,354 0,257 0,215 0,236 0,174 0,312 0,243 0,105 0,152 0,128 0,240 

5 Ab 0,137 0,068 0,099 0,006 0,087 0,046 0,036 0,053 0,044 0,021 0,068 0,045 0,059 

 Al 0,333 0,307 0,320 0,241 0,177 0,209 0,164 0,233 0,198 0,101 0,157 0,129 0,214 

3 

 

  0,300 0,302 0,301 0,219 0,206 0,212 0,147 0,223 0,185 0,092 0,145 0,119 0,204 

TOT 0,305 0,311 0,308 0,219 0,227 0,223 0,148 0,249 0,199 0,094 0,170 0,132 0,215 

 

 

Taula 5.5: Mitjanes dels RPD per totes les variants analitzades 
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6. Millora de l’algorisme 

En aquest capítol es duen a terme tres experiències computacionals per tal de millorar 

l’algorisme. En cadascuna de les experiències, s’han utilitzat diferents número i jocs 

d’exemplars.  

La bateria d’experiments s’agrupen en tres grups: 

o Ajust del veïnatge Swap altres màquines 

o Mode de combinar els veïnatges 

o Per determinar el valor apropiat dels paràmetres de l’algorisme (si n’hi ha)  

6.1. Ajust del veïnatge Swap altres màquines  

A partir de les simulacions realitzades a l’apartat 5.3, s’observa que el veïnatge més eficaç 

per combinar amb el Swap altres màquines és el d’intercanvi veïns. Tot i això, hem 

observat que els resultats obtinguts combinant la cerca en aquests dos veïnatges no són 

molt diferents als obtinguts quan només s’explora el veïnatge d’intercanvis veïns. Aquest fet 

fa sospitar que probablement el Swap altres màquines no aporta una solució 

significativament millor a l’algoritme. Una explicació pot ser que és un veïnatge que té un 

grau d’aleatorietat elevat (només selecciona 5 peces a l’atzar), i entre la gran varietat 

d’intercanvis realitzables, són pocs els que milloren la solució. La hipòtesis que es fa és que 

no es calculen prou veïns com per trobar una bona solució.  

També s’ha observat, que en la gran majoria de casos en que Swap aporta una solució 

més bona a l’algoritme es perquè el canvi s’ha realitzat entre dues peces properes en 

posició (per exemple la sisena peça de la primera màquina per la cinquena de la segona 

màquina). 

A partir d’aquestes primeres observacions s’ha decidit fer un nou veïnatge, respectant 

l’esperit del Swap d’altres màquines, però concentrant aquests canvis a l’entorn de la 

posició de la peça que s’intercanvia.  

És per això que es presenta el veïnatge següent: 

-Swap d’altres màquines entorn 
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Donat que el veïnatge Swap és inviable per limitació del temps de càlcul, s’ha considerat 

oportú afegir un veïnatge que aporti funcions similars a les del Swap (força diversitat i 

admet el canvi de màquina d’una peça). 

El recorregut que farà aquest veïnatge consisteix en intercanviar totes les peces (peça verd 

fort de la figura 6.1) per 5 peces en les posicions de l’entorn d’aquesta, de les altres 

màquines (en verd). D’aquesta s’escull la millor.Per tal d’analitzar la conveniència d’emprar 

aquest nou veïnatge combinat amb l’intercanvi veïns, s’ha realitzat una experiència 

computacional per comparar l’aplicació del veïnatge intercanvi veïns individualment contra 

l’aplicació d’aquest i el Swap altre màquines entorn conjuntament. Els dos models es 

mostren en el diagrama 6.2. 

Aquest test s’ha fet sobre un joc de 120 exemplars diferents als utilitzats anteriorment, amb 

les següents característiques: 

o n={20, 50, 80, 120} 

o m={2, 4} 

 

Figura 6.1: Swap altres màquines entorn –Font: pròpia 
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Figura 6.3: Test d’igualtat de variances. 

o exemplars={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} 

o dd={HH} 

  

 

 

6.1.1. Anàlisi de resultats 

S’ha pretès analitzar els resultats a través del mètode de l’anàlisi de la variància (ANOVA). 

Tanmateix, les dades de la simulació no compleixen amb la segona hipòtesi de l’anàlisi de 

la variància (igualtat de variàncies poblacionals) com es pot veure en el següent gràfic. El p-

valor hauria de ser com a mínim de 0,05 per considerar igualtat de variàncies poblacionals. 

 

Figura 6.2: Diagrames algorismes per comparar intercanvi veïns i intercanvi 

veïns amb  Swap altres màquines entorn 
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Però donada la gran diferència entre les mitjanes del RPD (Taula 6.1) s’ha cregut que no 

és necessari complicar l’anàlisi amb un test no paramètric. 

 

Promig de RPD Veïnatge Veïnatge 

Peces Etapes 1+5 1 

20 2 2,042 10,019 

 4 3,185 5,049 

Total 20  2,467 6,204 

50 2 1,859 7,398 

 4 6,809 2,337 

Total 50  3,315 5,524 

80 2 1,260 6,418 

 4 1,371 2,044 

Total 80  1,316 4,231 

120 2 0,000 3,671 

 4 0,000 8,009 

Total 120  0,000 5,840 

Total general  1,969 5,562 

 

S’observa que la mitjana dels dos veïnatges és clarament més petita que la d’un sol 

veïnatge. Així doncs, a partir d’ara es treballarà amb el parell de veïnatges intercanvi veïns i 

Swap altres màquines entorn. 

 

Taula 6.1: Promig dels RPD’s 
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Figura 6.4: Recorregut Seqüencial– Font: Pròpia 

6.2. Mode de combinar els veïnatges 

A continuació, per tal de fixar la manera de combinar aquests dos veïnatges s’ha realitzat 

un nou test on es compara l’eficiència del recorregut Seqüencial respecte del recorregut Un 

dins l’altre.  

Seqüencial  

El recorregut de veïnatges seqüencial es caracteritza per recórrer un veïnatge rere un altre 

però sense tornar mai al veïnatge anterior. L’algorisme proposat a la figura 6.4 executa un 

veïnatge rere l’altre, però, itera α vegades aquest procés.  
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Un dins de l’altre 

Aquesta estructura d’algorisme consisteix en generar solucions aleatòries sense aplicar 

posteriorment un descens. Com s’ha esmentat anteriorment el millor número de veïnatges 

a combinar és de 2, tal com el model mostrat en els diagrames 6.4 i 6.5. 

  

 

Així doncs, en aquest test tenim un nou factor, que anomenarem mode, amb aquests dos 

nivells 

Mode={ Seqüencial, Un dins de l’altre} 

 

Figura 6.6: Procés simplificat de l’algorisme  – Font: Pròpia 

 

Figura 6.5: Algorisme amb recorregut un dins de l’altre – Font: Pròpia 
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Per poder comparar en igualtat de condicions, s’han ajustat els paràmetres que marquen el 

número d’iteracions sense millora per a que el temps de càlcul mitjà fos del mateix ordre de 

magnitud en les dues variants. 

L’experiència computacional s’ha dut a terme amb 180 exemplars, el número de nivells 

característics dels quals són: 

Nivells Peces Nivells etapes Nombre 

d’exemplars 

Exemplars 

4 3 15 180 

  

Els nivells de l’experiment són: 

o n={20,50,80,120} 

o m={2,4,6} 

o exemplars={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} 

o dd={HH} 

I els nivells de les variants de cada exemplar: 

o Mode={ Seqüencial, Un dins de l’altre} 

 

6.2.1. Anàlisi dels resultats 

Per tal d’analitzar les solucions trobades de totes les combinacions d’exemplars i variants, 

s’ha procedit a fer una Anàlisi de la Variància (ANOVA). Aquest anàlisi s’aplica quan volem 

comparar varies variants. 

Les hipòtesis que s’han de complir per la possible aplicació de l’ANOVA són les següents: 

1. Aleatorietat de les mostres 

2. Normalitat de les poblacions 

3. Igualtat de variàncies poblacionals 

Taula 6.2: Nivells de l’experiència computacional 
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La primera hipòtesis es compleix implícitament pel mètode d’obtenció de les mostres, i la 

hipòtesis  2 es comprova donant resultats satisfactoris. 

 

 

L’ANOVA determina si la resposta d’un determinat conjunt de variables és significativament 

diferent de la resposta d’un altre conjunt de variables. La probabilitat de que això sigui així, 

ve determinat pel p-valor, i generalment s’accepta la hipòtesis quan el seu p-valor és 

inferior a 0,05 (probabilitat del 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.8: Interval de les mitjanes (IC 95%) dels RPD  

 

 

Figura 6.7: Test d’igualtat de variances Seqüencial retroalimentat / Un dins de l’altre 
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Tal i com es pot veure a la figura 6.8, el Seqüencial és lleugerament més eficaç a igualtat 

de temps que l’Un dins de l’altre, però no es pot afirmar amb una confiança del 95% de que 

el conjunt de dades provinent del Seqüencial i Un dins de l’altre tingui la mitjana de la 

resposta diferent. 

En l’anàlisi es constata que el p-valor de la tipologia de recorregut és de 0,114. Així doncs, 

es podria afirmar amb un nivell de confiança del 88,6% de que la mitjana de la resposta és 

diferent.  

Davant la necessitat de triar algun dels dos recorreguts, s’elegeix el Seqüencial.  

Recapitulant, s’ha elegit dos veïnatges, que aquests siguin Swap entorn altres màquines i 

intercanvi de veïns, i que el seu recorregut sigui Seqüencial.  

Donades aquestes característiques, i tenint en compte que en l’anàlisi de la primera 

experiència computacional, ha resultat que l’estructura d’algorisme més bona ha estat la 

VNS3 (recorregut seqüencial amb diversificació) es continuarà treballant amb un algorisme 

com el representat a la figura 6.9.  

 

6.3.  Ajust del paràmetre k 

L’algorisme finalment implementat té 1 únic paràmetre k, que caldrà ajustar 

convenientment, que determina el llindar a partir del qual la solució trobada és acceptada 

com a solució en curs per a calcular a partir d’aquesta nous veïns. 

Per ajustar aquest paràmetre s’ha realitzat un nou test sobre 720 exemplars, els nivells 

característics dels quals són: 

o n={20,50,80,120} 

o m={2,4,6} 

o exemplars={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} 

o dd={ HH, HL, LH, LL} 

I els nivells del paràmetre k analitzat són: 
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Figura 6.9: Test d’igualtat de variances per les diferents k’s 

o k ·={1,08; 1,2; 1,35; 1,4; 1,45; 1,5} 

 

6.3.1. Anàlisi de resultats 

A partir de l’anàlisi ANOVA, fet amb els nivells de k esmentats, es comprova la hipòtesis de 

igualtat de variàncies, amb un p-valor de 0,484. 

Com podem veure a la figura 6.10 l’elecció de k no és estadísticament significativa (té un p-

valor de 0,943), però com que el 3er valor de k sembla lleugerament millor elegim el nivell 3 

de k, que és 1,35. 

 

 

 
 

Figura 6.10: ANOVA per les diferents k’s 
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Figura 6.11: Interval de les mitjanes (IC 95%) dels RPD per les sis k’s possibles 
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7. Experiència computacional 

Com es pot veure a la taula 7.1, en aquesta última experiència computacional s’han 

estudiat 4 variants derivades de la combinació de dos nivells dels següents factors: el 

procediment emprat per a obtenir  la solució inicial (aleatòriament o a través de l’índex 

Slack) i el número de diversificacions.  Si el número de diversificacions és 1 significa que 

només s’acceptaran solucions pitjors en la primera generació de veïnatges. En canvi, si el 

número de diversificacions és 2, significa que en la generació dels dos veïnatges 

s’accepten solucions pitjors.  S’han anomenat les variants amb la combinació de les lletres 

S o A (Slack o Aleatòria) seguida del número de diversificacions. 

 

Variant Solució Inicial Diversificacions 

A1 Aleatòria 1 

A2 Aleatòria 2 

S1 Amb l’índex Slack 1 

S2 Amb l’índex Slack 2 

 

 

En aquest apartat s’ha avaluat l’eficàcia i l’eficiència dels dos algorismes finals amb 

l’objectiu l’elegir-ne el millor. 

L’experiència computacional s’ha fet amb un joc d’exemplars de 720, diferents dels utilitzats 

anteriorment, però amb les mateixes característiques: 

• -n={20, 50, 80, 120} 

• -m={2, 4, 8} 

• -mpe={1,2,3,4}(segons U[1,4]) 

• -dd={HH, HL, LH, LL} 

Taula 7.1 Taula amb les diferents variants 
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Aquestes combinacions ens donen 48 col·leccions d’exemplars (4*3*4), dins de les quals hi 

ha 15 exemplars diferents.  

Els factors tinguts en compte a l’hora d’avaluar la solució són: 

• -La suma de retards de totes les peces (tal com s’ha fet fins ara) 

• -El temps de càlcul (en segons) 

 

7.1. Anàlisi de resultats 

Tal i com s’ha fet fins ara, s’han tractat les dades per obtenir els índex de desviació relativa 

percentual. En aquesta experiència computacional no només s’ha analitzat la qualitat de les 

solucions sinó que també s’ha volgut analitzar el temps de CPU requerit per a cada variant. 

Per fer-ho, s’han comparat els temps de càlcul requerits per un algoritme per a resoldre un 

exemplar i amb el temps mínim requerit per a resoldre aquest exemplar i amb qualsevol 

dels algoritmes implementats. S’especifica com s’ha calculat aquest índex en l’equació 7.1. 

Anàlogament a l’apartat anterior, s’han comprovat les hipòtesis ANOVA per l’índex RPD, 

obtenint com a resultat que la hipòtesis d’igualtat de les variàncies es compleix. Altrament, 

les hipòtesis d’aleatorietat de les mostres es compleix degut al procés d’obtenció dels 

exemplars, i la normalitat de les poblacions ha estat comprovat amb el minitab 

satisfactòriament.  

Es pot observar a la figura 7.1 que la variable diversificació és estadísticament significativa 

ja que té un p-valor de 0,00 i el nivell de la seva variable ha de ser 1 (una diversificació). 

Pel que fa al procediment emprat per a obtenir una solució inicial no podem dir que sigui 

significatiu amb una confiança del 95% (ja que té un p-valor de 0,077). No obstant, es 

podria afirmar que la diferència entre els procediments per a generar una solució inicial 

seria estadísticament significativa amb una confiança del 92,3%, i que el millor nivell 

correspon a l’heurística Slack. Per tant, en el moment d’elegir un dels dos valors per 

l’algorisme, s’elegirà amb l’heurística inicial Slack. 

 

, min,

min,

temps de càlcul temps de càlcul
                                         (Eq.7.1)

temps de càlcul

−
= actual i i

i
i

RPT
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Figura 7.1: Anàlisi ANOVA de l’RPD en funció de la solució inicial i el número de 

diversificacions. 

 

Figura 7.2: Gràfic d’interacció entre les variables número de                                  

diversificacions i generació de la solució inicial 
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Taula 7.2: Mitjana dels  RPD’s per a totes les variants 

Si s’observa el p-valor de la interacció entre la solució inicials i la diversificació veurem que 

aquesta no és significativa. A continuació es mostra a la figura 7.3, els intervals de 

confiança per a cada procediment d’obtenció de la solució inicial amb cadascuna de les 

diversificacions estudiades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució RPD 
mitjana  Variant Aleatori/ 

Slack  
Diversi-

ficacions 
RPD 

mitjana 

Aleatori 0,37  A1 Aleatori 1 0,29 

Slack 0,31  A2 Aleatori 2 0,44 

1 Divers. 0,28  S1 Slack  1 0,27 

2 Divers 0,40  S2 Slack 2 0,35 

 

 

 
Figura 7.3: Interval de les mitjanes (IC 95%) dels RPD per el 
 número de diversificacions i la generació de la solució inicial 
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Taula 7.3: Mitjana dels RPT’s per a totes les variants 

Pel que fa a l’anàlisi de temps de càlcul realitzat mitjançant l’índex RPT mostrat a l’equació 

7.2, s’ha realitzat la taula 6.3 per identificar les variants més ràpides.  

  

Variant Aleatori/ Slack  Diversificacions RPT mitjana 

A1 Aleatori 1 0,39 

A2 Aleatori 2 0,56 

S1 Slack 1 0,64 

S2 Slack 2 0,69 

  

Com es pot observar en les taules 7.2 i 7.3 i en les figures 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5 la millor 

combinació que garanteix una major qualitat és la de solució inicial mitjançant l’heurística 

Slack i una sola diversificació. Per altra banda, la variant que requereix un menor temps de 

càlcul és la aleatòria amb una diversificació. Tot i això, es prioritza la solució de més bona 

qualitat: solució inicial Slack i 1 diversificació.  
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8. Pressupost i viabilitat econòmica 

En aquest capítol, es desenvolupa un pressupost i s’estudia la viabilitat econòmica del 

projecte acceptant determinades hipòtesis.  

8.1. Pressupost 

En aquest apartat es valoren els costos econòmics del projecte segregats entre costos 

materials i costos horaris.  

8.1.1. Costos materials 

El projecte s’ha desenvolupat a les instal·lacions públiques de l’ETSEIB, i ha calgut per la 

seva realització el material que s’especifica a la taula 8.1. 

 

Material Unitats Preu total 

Ordinador 1 (amortització durant 9 

mesos) 

300€ 

Programari de software 1 133€ 

Material d’oficina (fulls, 

bolígrafs, impressions) 

1 100€ 

Altres - 50€ 

TOTAL  583€ 

 

8.1.2. Costos  

El projecte s’ha desenvolupat per un enginyer industrial entre l’abril del 2011 i el gener del 

2012. 

A continuació s’adjunta a la figura 8.1 el temps dedicat a cada una de les fases del projecte 

en un diagrama de Gantt i els honoraris del projecte a la taula 8.2. 

Taula 8.1: Materials del projecte 
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Diagrama 8.1: Diagrama de Gantt del projecte -Font: pròpia 

FASES/MESOS Abril Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. TOT 

Estudi del cas 17 18         35 

Estudi dels mètodes 

de resolució 

  35        35 

Disseny de l’algorisme   35 35       70 

Programació en c#    45 60 60 60 110 110  445 

Proves i depuració        90   90 

Anàlisi de resultats i 

propostes de millora 

        80 70 150 

Redacció de la 

documentació 

         120 120 

Total Hores 17 18 70 80 60 60 60 190 190 190  

 

Concepte Categoria 

professional 

hores Cost [€/h] Cost total [€] 

Estudi del cas Enginyer Industrial 35 30 1050 

Estudi dels mètodes de resolució Enginyer Industrial 35 30 1050 

Disseny de l’algoritme Enginyer Industrial 70 30 2100 

Programació en C# Enginyer Industrial 445 30 13350 

Proves i depuració Enginyer Industrial 90 30 2700 

Anàlisi de resultats i propostes 

de millora 

Enginyer Industrial 150 30 4500 

Redacció de la documentació Enginyer Industrial 120 30 3600 

Total       28.050 € 

Taula 8.2: Honoraris del projecte 
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Per tant, el pressupost total és: 

Costos de material 583 € 

Costos de personal 28050 € 

Costos totals 28633 € 

 

Variant 

Degut a que la major part dels costos es destinen a la programació, i l’enginyer industrial no 

és el professional més eficient, es pot contemplar l’alternativa de contractar un enginyer 

informàtic per desenvolupar el software. Aquesta decisió es justificaria per dos motius: el 

seu sou és lleugerament inferior i, sobretot, les hores dedicades a aquesta tasca es 

reduirien dràsticament. D’aquesta manera, el concepte de “Programació en c”  s’especifica 

a la taula 8.4. 

 

Nou concepte Categoria 

professional 

Temps [h] Cost[€/h] Cost concepte 

[€] 

Estalvi [€] 

Programació en C# Enginyer 

Informàtic 

190 25 4750€ 8600€ 

 

8.2. Viabilitat econòmica 

8.2.1. Estalvis: costos de ruptura 

El cost de ruptura és aquell cost derivat d’entregar un producte amb retard i té com a 

unitats 
.

*

u m

t u
 
  

. Habitualment 
€

*dia u
 
  

. 

Taula 8.3: Pressupost 

Taula 8.4: Pressupost de la variant amb un enginyer informàtic. 
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S’ha de tenir en compte que existeixen empreses que ja utilitzen altres mètodes 

d’exploració de solucions, d’altres que tenen una solució mitjanament bona com podria ser 

una heurística i d’altres que es guien per la intuïció o la improvisació. 

Per tal de quantificar estalvis, es considerarà l’escenari entremig dels tres esmentats 

anteriorment: es calcularà la millora que representa l’algorisme respecte l’heurística inicial 

calculada. 

Com veiem a la taula 8.5, en els exemplars simulats, s’aconsegueix una reducció del retard 

de 67,16%. 

Retards totals 

heurística [u.t.] 

Retards totals VNS 

[u.t.] 

Reducció de retard 

[u.t.] 

Percentatge reducció 

de retard (%) 

376939740 123778954 253160786 67,16% 

 

Si el cost de ruptura és  CR 
€

dia
 
  

, el valor del retard total RT  [ ]dies del cost de possessió 

és C i RR [ ]− és el tant per u de reducció de retard, l’estalvi per reducció de retard és: 

* *  [€]ER CR RT RR=  

0 6716* * ,  [€]=ER CR RT  

 

8.2.2. VAN, TIR, pay-back 

 

 Any 0 Any 1 Any 2 Any3 

Inversió  28633    

Reducció de costos  CR*RT*RR CR*RT*RR CR*RT*RR 

Flux de caixa  CR*RT*RR CR*RT*RR CR*RT*RR 

Flux de caixa 

acumulat 

-28633 -28633+ 

CR*RT*RR 

-28633+ 

2*CR*RT*RR 

-28633+ 

3*CR*RT*RR 

 

Taula 8.5: Reducció del retard total 

Taula 8.6: Quadre de fluxe. 
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0 1( )

En el present cas es considera prudent fer els càlculs a tres anys vista. De totes maneres, els 

beneficis suposant les hipòtesis anteriorment esmentades serien duraders en els anys

=

=

=
+∑

t tf
t

t
t

Q
VAN

k

3

3 2 1 0
0

3

0

3 2 1 0

28633

1 1 1 1 1
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0

1 1 1 1

. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

Suposem que l'interés a partir del qual 

=

=

=

=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −= = + + +
+ + + + +

→ = →
+
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∑

∑
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t
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t
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t

t
t

Q CR RT RR CR RT RR CR RT RR
VAN

k r r r r

Q
TIR

r

CR RT RR CR RT RR CR RT RR
r r r r

és econòmicament viable invertir en aquest projecte és 

del 8%. 

Aleshores, les empreses en les quals els hi sortiria a compte invertir en un projecte d'aquestes 

característiques serien les que compliss

3 2 1 0

0 3 2 1

28633
0

1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08

28633 1 1 1

1 0 08 1 0 08 1 0 08 1 0 08

73060 70

in la següent condició:

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

, €

En el cas que ens ocupa (R

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −+ + + ≥
+ + + +

 
⋅ ⋅ ≥ ⋅ + + + + + + 

⋅ ⋅ ≥

CR RT RR CR RT RR CR RT RR

CR RT RR

CR RT RR

1087860

R=0,6716):

€⋅ ≥CR RT

 

En aquest cas s’ha considerat un pay-back de tres anys i que el flux de la reducció de 

costos es cobraria a finals de cada any (a la realitat no és així, el flux de reducció de costos 

es veu reflectit molts cops durant l’any, essent gairebé continu). De totes maneres, s’ha 

considerat així per fer una previsió conservadora.  
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9. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Essencialment el projecte aporta reduccions de temps (de producció i de retard).  

Si els temps de producció es redueixen (conseqüència lògica de l’òptima programació), la 

maquinària industrial, així com la il·luminació, els consumibles, etc. estaran menys temps 

en funcionament i aquest fet  repercutirà directament en un estalvi energètic. Aquest estalvi 

energètic, significarà una reducció de les emissions (directes o indirectes) de CO2, un 

menor consum de combustibles fòssils i una reducció dels residus nuclears. 

La contaminació acústica, l’aigua necessària en el procés, consumibles de la maquinaria i 

manteniment de la mateixa es veuran també reduïts per la mateixa causa. 

Per altra banda, en reduir el temps de retard i per tant les urgències, és probable que 

l’entrada i sortida de matèries primeres i de productes elaborats es pugui dur a terme d’una 

manera més concentrada (amb menys viatges). Aquest fet també repercutiria en un menor 

consum en transport. 

Finalment, és necessari enumerar els efectes ambientals negatius que té el projecte, que 

tot i tenir una incidència residual convé anomenar-los. Aquests són: consum de hardware 

per controlar la producció i el consum energètic quasi insignificant . 

Així doncs, l’impacte ambiental del projecte és un dels principals arguments (junt amb els 

econòmics) que l’avala. 
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10. Conclusions 

El problema tractat en aquest projecte és l’assignació i temporització d’un conjunt de peces 

en un sistema flow-shop híbrid flexible amb blocking i amb temps de preparació dependents 

de la seqüència. 

L’objectiu és minimitzar la suma de retards de les peces de la manera més eficient 

possible. S’ha procedit a utilitzar el model metaheurístic de Cerca en Veïnatges Variables 

(VNS) que es fonamenta en l’exploració de veïns en diferents veïnatges. La metodologia 

emprada ha anat encaminada a trobar les millors característiques dins de les que es 

proposaven per resoldre el problema particular.  

Aquestes característiques es poden resumir en l’existència o no d’una heurística inicial, les 

característiques dels veïnatges, el recorregut d’aquests veïnatges, els  criteris d’acceptació, 

el número de veïnatges recorreguts i la determinació de constants. 

Per analitzar els resultats obtinguts en la bateria d’experiments, s’ha utilitzat l’error relatiu 

normalitzat.  

En un primer test s’ha avaluat el comportament dels algorismes, sobretot pel que fa a la 

tipologia de veïnatge que s’hi aplicava i el recorregut extensiu o aleatori dels mateixos. 

A continuació, un nou disseny d’experiments ha servit per a discernir quina de les dues 

tipologies de recorregut (Seqüencial o Un dins de l’altre) eren més adequades pel nostre 

problema. 

Posteriorment, s’ha dissenyat una experiència computacional per tal d’ajustar (entre sis 

valors constants ) el valor de la constant d’acceptació dins l’algoritme diversificat. 

I finalment, s’ha dissenyat un últim experiment per elegir el número de diversificacions així 

com el procediment de generació de la solució inicial. 

En definitiva, les diferents experiències computacionals han suggerit un algorisme amb les 

següents característiques:  

-una heurística que generi una solució inicial.  S’ha trobat un procediment que facilita 

una solució inicial de més qualitat a partir de la qual fer la cerca de veïnatges variables 
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-dos veïnatges seqüencials:  De les experiències computacionals realitzades s’ha conclòs 

que eren millor dos veïnatges recorreguts de forma Seqüencial. 

-una sola diversificació.  S’ha trobat que una sola diversificació vinculada en un dels dos 

veïnatges és més eficaç que diversificar en cadascun dels veïnatges.  

-els valors i característiques  específiques detallades en el projecte de k’s i veïnatges.  

S’han obtingut de forma concreta aquests valors. 

Per acabar, es suggereixen modificacions futures de l’algorisme per a millorar el resultat 

final: 

- Aprofundir en les característiques pròpies dels algorismes en blocking i adaptar 

l’heurística i els criteris de programació basats en aquesta característica 

- Explorar totes les combinacions posibles en un experiment extensiu dins de les 

possibilitats estudiades en el projecte. 

- Considerar diferents pesos per les diferents peces i/o penalitzar la fabricació 

anticipada. 
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