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Resum 

Aquest Projecte Fi de Carrera consisteix en el disseny i creació d’una aplicació informàtica 

que serà ser utilitzada com a eina d’ajut en el procés de disseny dels transportadors de 

carrosseries emprats en la indústria de l’automoció. 

El Projecte s’ha realitzat sota les especificacions de l’empresa alemanya F.EE GmbH que 

es dedica, entre d’altres, al disseny d’aquest tipus de transportadors. 

Per començar, s’ha partit d’un estudi previ per identificar l’eina necessària, definir la seva 

estructura i acotar el seu abast. A continuació, s’ha dissenyat l’eina i creat l’algorisme en 

què està basat el seu funcionament. Tot seguit s’ha traduït l’algorisme al llenguatge de 

programació Java i s’ha implementat en forma de software informàtic. Per acabar, s’han 

realitzat una sèrie de comprovacions per validar el seu funcionament. 

Els resultats mostren que s’ha aconseguit dissenyar una eina versàtil que serveix per 

distintes configuracions de transportadors de carrosseries i que pot ser utilitzada en altres 

àmbits, sectors i indústries. D’aquesta forma, el Projecte ha passat a tenir un abast més 

ampli que el contemplat inicialment i s’ha obert a nous camps i àrees d’aplicació.  

Tanmateix, en l’última part de l’estudi s’ha realitzat una avaluació econòmica del cost de 

l’aplicació i s’ha comprovat que la seva utilització resulta rendible per l’empresa, fins i tot a 

curt termini. 

Finalment, s’ha realitzat un estudi d’impacte ambiental per avaluar la influència de l’ús de 

l’aplicació en el seu entorn i s’ha posat en evidència que el seu ús pot ajudar a reduir les 

emissions de substàncies nocives degudes al funcionament dels transportadors. 
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1. Glossari 

A continuació, es llista i defineix una sèrie de termes, sigles i acrònims que apareixeran al 

llarg d’aquesta memòria. 

• Cadena de subministrament.  És el conjunt de totes les parts involucrades de 

manera directa o indirecta en la satisfacció de la sol·licitud d’un client. 

• Transportadors.  Són màquines de tractament de materials que faciliten el procés 

de transport de productes, equipatges o materials diversos d'un lloc a un altre. Fent 

un abús de nomenclatura, al llarg d’aquest treball també seran anomenats cintes 

transportadores. 

• Paletes.  Són plataformes portàtils que desplacen els transportadors i a les quals 

s’hi adhereixen les peces o s’hi incorporen mecanismes de subjecció de les peces. 

• Coll d’ampolla d’un sistema.  És una part de la cadena de producció que es 

caracteritza per ser més lenta que les demés i per fer més lent tot el procés. 

• Temps de cicle.  En el context d’aquest Projecte, és el temps entre dues càrregues 

o descàrregues consecutives de paletes. 

• Ergonomia.  És la ciència que tracta de l’adaptació del treball a les condicions 

físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la més 

gran eficàcia possible. 

• Topall. És el mecanisme del transportador que fa aturar les paletes i bloqueja el 

seu avanç. 

• Llenguatge de programació.  És un tipus de llenguatge formal dissenyat per 

expressar processos que poden ser desenvolupats per màquines i ordinadors. 

• C++. És un llenguatge de programació. 

• Java.  És un llenguatge de programació. 

• IDE. Integrated Development Environment. Un Entorn de Desenvolupament Integrat 

és un programa informàtic que ofereix un conjunt d’eines de programació i facilita 

aquesta tasca. 
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• Caixa negra.  En enginyeria i disseny d’operacions, una caixa negra es un element 

del qual només s’observen les seves entrades i sortides sense tenir en compte el 

seu funcionament intern. 

• Pas de paleta.  És l’espai que ocupa una paleta en el seu sentit de desplaçament. 

• Subrutina.  És un algorisme dins d’un algorisme principal. 

• Prova i error.  És una metodologia heurística consistent en provar una alternativa i 

verificar si funciona. Si funciona, s’ha obtingut una solució. Si no funciona, es prova 

una alternativa diferent. 

• FIFO. De l’anglès Firs In, First Out. En teoria de cues és un concepte consistent en 

què el primer element que entra en una cua és el primer en sortir. 

• Cash Flow.  Són els fluxos d’entrades i sortides de diners, en un període determinat. 

També s’anomena flux de caixa. 

• VAN. El Valor Net Actualitzat és el valor present d’un determinat número de fluxos 

de caixa futurs originats per una inversió. 

• TIR. La Taxa Interna de Retorn indica quina és la taxa de descompte que provoca 

que el VAN d’un projecte sigui 0. Pot ser utilitzada com a indicador de la rendibilitat 

d’un projecte, quant major sigui la TIR, major rendibilitat. 
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2. Introducció 

Avui dia els automòbils s’han convertit en un dels mitjans de transport més utilitzats i, a 

diari, hi circulen milions d’ells en tot el món. Com a conseqüència, el sector de l’automoció 

ha crescut fins a límits incalculables anys enrere i genera una infinitat de llocs de treball de 

forma directa i indirecta. 

La pròpia indústria automobilística fabrica enormes quantitats de vehicles anualment. Tot 

plegat genera la necessitat de millores en la fabricació per guanyar productibilitat, com són 

la producció en sèrie, l’automatització de processos o la robotització de la fabricació. 

Aquest Projecte Final de Carrera se centra en l’estudi d’una part molt concreta d’aquest 

procés productiu: els sistemes d’enllaç entre cèl·lules robotitzades amb funció 

d’acumulació. En aquest cas, els sistemes d’enllaç són els transportadors que desplacen 

les carrosseries dels vehicles dins de les cadenes de producció. 

El Projecte s’ha realitzat en col·laboració amb l’empresa alemanya F.EE GmbH. Es tracta 

d’una empresa multinacional, amb seus a diversos països arreu del món, que està 

especialitzada en l’àrea de l’automatització industrial i dedicada, entre d’altres, al disseny de 

transportadors per a la indústria de l’automoció. 

L’objectiu del Projecte és el disseny i confecció d’una eina d’ajut en el procés de disseny 

dels transportadors i la seva posterior creació. Per tant, virtualment s’està ajudant i 

col·laborant en el disseny i creació de futures cintes transportadores. Tanmateix, es pretén 

fer una avaluació econòmica del cost de l’eina dissenyada i un petit estudi de l’impacte 

ambiental que suposarà el seu ús. 

L’abast del Projecte es limitarà a la primera part del disseny de les cintes transportadores 

amb funció d’acumulació utilitzades en els sistemes de producció robotitzats de la indústria 

de l’automòbil. En aquesta primera part del disseny, no es tenen en compte aspectes com 

les propietats dels materials emprats, els requeriments energètics del transportador, ni la 

seva estètica, entre d’altres. 
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3. Necessitat d’una eina d’automatització de 

càlculs 

3.1. La indústria de l’automòbil 

La indústria de l’automòbil té una gran importància estratègica per l’economia de l’Estat 

Espanyol, que és el segon major fabricant d’automòbils d’Europa i el número dotze a nivell 

mundial. El sector de l’automoció, representa prop del 10% del Producte Interior Brut (PIB) i 

el 17,7% del total de les exportacions. L’any 2011 van sortir 2,37 milions de vehicles de les 

plantes espanyoles i el 2012 es van fabricar 1,98 milions. D’aquesta forma, el sector genera 

prop d’uns 300.000 llocs de treball directes [1] [2]. 

D’altra banda, la pròpia indústria de l’automòbil genera 2 milions de llocs de treball 

indirectes lligats al sector en les prop de 1.000 empreses fabricants de components i equips 

per l’automoció que integren la cadena de subministrament de la indústria amb una 

facturació de més de 27.000 milions d’euros [3]. 

Cal destacar l’alt grau d’automatització de les fàbriques espanyoles, fruit de l’elevat índex 

d’inversió en I+D+i del sector –un 12% del total i un dels més elevats entre els Sectors 

Industrials- [1]. Aquest fet, juntament amb la contínua millora de la maquinària emprada, 

proporciona alts nivells de productivitat. L’avanç tecnològic del sector es basa en una 

amplia xarxa de centres tecnològics que desenvolupen recerca tant en la indústria de 

l’automoció com en altres sector relacionats directament amb ella. En efecte, les plantes 

espanyoles es situen entre les més avançades tecnològicament d’Europa i compten amb 

un alt grau de robotització. 

Tanmateix, el sector cada cop és més conscient dels reptes mediambientals de la indústria 

i està prioritzant la recerca i millora en tecnologies i sistemes logístics més respectuosos 

amb el medi ambient. 

3.2. La fabricació de carrosseries 

La industria de l’automoció engloba diferents sectors i indústries auxiliars que la composen, 

com és el cas de la indústria de components d’automoció. 

Dins de la pròpia fabricació dels vehicles, es diferencien diversos àmbits o camps, com són 

l’accionament del vehicle –motors i caixes de canvi-, el xassís, els components elèctrics i 
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l’electrònica, l’interior, els neumàtics, etc. En concret, la fabricació del xassís o carrosseria 

juga un paper primordial, ja que és l’element estructural i el nucli central que dóna base al 

vehicle i a on s’incorporen tota la resta d’elements creant la sinergia que deriva en el vehicle 

en el seu estadi final. 

3.3. Sistemes de transport de carrosseries 

Com s’evidencia en el punt anterior, les carrosseries passen per tot un seguit d’etapes dins 

de les cadenes de producció, com són l’assemblatge, la protecció contra la corrosió, el 

lacat, la pintura, el muntatge de components, els acabats, etc. Cadascun d’aquests nivells 

té lloc en zones diverses de la planta de producció separades físicament i, fins i tot, sota 

condicions diferents. Tot i així, l’estructura de la carrosseria hi és present en tots ells. 

El fet anterior origina la necessitat de transport tant dels xassissos com dels seus 

components dins de les fàbriques. Això implica la creació i ús de xarxes i sistemes de 

transport adequats, els quals incideixen directament en l’eficiència i productivitat final, és a 

dir, la creació de sistemes d’enllaç o canals entre punts de la cadena de producció. 

El sistema de transport que aborda aquest projecte són els transportadors, també 

anomenats cintes transportadores fent abús de la terminologia. Les cintes transportadores 

resulten especialment útils en la indústria de l’automoció i, en concret, en la fabricació de 

vehicles en sèrie. En efecte, es creen xarxes de transport formades per transportadors dins 

les plantes de producció capaces de desplaçar les carrosseries –i components dels 

automòbils-, no tan sols de forma totalment automàtica, sinó també en temps reduïts i 

preestablerts. 

3.3.1. Cintes transportadores 

Les cintes transportadores són màquines de tractament de materials que faciliten el procés 

de transport de productes, equipatges o materials diversos d'un lloc a un altre dins d'una 

instal·lació o a través de les diferents etapes d’un procés de fabricació. Destaquen per la 

seva capacitat d’automatització i reducció dels temps de transport. Prenen especial 

rellevància en la fabricació robotitzada degut a la seva capacitat d’integració en aquest tipus 

de processos. 

Normalment, a les instal·lacions s'acostumen a emprar sistemes de cintes transportadores, 

que són sistemes composats per un o més transportadors, que poden ser d’igual o diferent 

tipus, funcionant conjuntament. 
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Existeixen molts tipus o famílies de transportadors, cadascun amb usos i funcions 

específiques (es poden trobar a la referència bibliogràfica [4]). L’abast d’aquest projecte, 

degut a l’objectiu de transportar carrosseries d’automòbil, limita l’estudi al transport 

mitjançant paletes, que són plataformes portàtils a les quals s’hi adhereixen les peces o s’hi 

incorporen mecanismes de subjecció de peces. 

A continuació, es detalla breument una mostra dels transportadors de paletes més comuns 

–amb la seva denominació en anglès entre parèntesis- (tot i que alguns també són aptes 

pel funcionament sense paletes): 

• Transportadors de cinta ( Belt conveyors ). Utilitzen una corretja per transportar 

els materials a través del sistema de transport. 

*Tot i tenir noms similars, aquest tipus de transportador no equival al concepte de 

“cinta transportadora”, el qual té un senti més ampli i s’emprarà indistintament amb 

la paraula “transportador” al llarg d’aquesta memòria”. 

• Transportadors de carro sobre rails ( Cart-on-track ). Un carro és una paleta amb 

rodes que conté la càrrega a transportar i que es desplaça al llarg de dos  rails. 

Poden ser impulsats per una cadena situada en mig dels dos rails. S’acostumen a 

utilitzar en línies de soldadura robòtica i en sistemes d’assemblatge automàtic per la 

precisió que ofereixen en el desplaçament. Per tant, són adequats pel transport de 

carrosseries en línies de producció automatitzades. 

 

 
Fig. 3.3.1-1 Detall de la cadena d’arrossegament 
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• Transportadors de rodets ( Roller conveyors ). Les paletes es transporten gràcies 

al gir de rodets. 

• Transportadors de cadena ( Chain conveyors ). Utilitzen cadenes paral·leles paer 

desplaçar les paletes. Les paletes poden tenir rodes dentades que engranin amb les 

cadenes. 

• Transportadors de llistons ( Slat conveyors ). Empren plataformes individuals 

connectades a una cadena continua en moviment. 

• Transportadors aeris de carros ( Overhead trolley conveyors ). Són similars als 

anteriors, però la càrrega penja del carro, el qual es desplaça al llarg d’un sistema 

de rails elevats. 

 

3.4. Sistemes de transport amb funció d’acumulació 

Dins de les diferents famílies de transportadors, es pot fer una distinció segons el 

sincronisme de desplaçament de les paletes, és a dir, segons la possible variació de la 

posició relativa entre elles. Quan en un sistema de transport pot existir variació de la posició 

relativa entre paletes, es tracta d’un sistema de transport amb funció d’acumulació. La 

funció d’acumulació descriu el fenomen de la possible formació de cues als colls d’ampolla 

d’un sistema i, en efecte, l’acumulació de paletes a la cua i la conseqüent reducció de 

distancia entre elles. 

Aquest tipus de sistemes de transport són els més adequats pel transport de les 

carrosseries dins de les cadenes de producció de vehicles, ja que han de passar per una 

sèrie de processos en els quals romanen aturades un temps determinat. Normalment, és 

durant aquestes aturades quan les carrosseries són manipulades i es realitzen operacions 

sobre elles. Per la seva part, les carrosseries de la cadena que arriben a aquesta posició 

han d’aturar el seu moviment i esperar a la finalització del temps de cicle del procés o 

operació que s’estigui realitzant. 

Per motius intrínsecs a la raó de ser d’aquest projecte, aquest se centra en els 

transportadors amb funció d’acumulació emprats a la indústria de l’automòbil. 
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3.5. Necessitat d’una eina d’automatització de càlc uls i 

optimització 

El procés de disseny i càlcul del tipus de transportadors amb funció d’acumulació utilitzats 

pel transport de carrosseries a la indústria automobilística és un procés llarg i complex que 

consta de diferents etapes.  

En un primer estadi d’aquest disseny, es deixa de banda el tipus d’accionament del 

transportador, els tipus de materials emprats, el subministrament de potència, etc., i es 

tenen en compte aspectes més fonamentals i que configuren la base a partir de la qual 

s’acabarà de definir la futura cinta transportadora. L’abast d’aquest projecte es redueix a 

aquesta primera etapa del disseny i no té en compte els aspectes anteriorment mencionats 

com les propietats dels materials emprats o els requisits energètics del transportador. 

En aquest primer estadi, el disseny dels transportadors s’aborda des de diferents punts de 

vista. En primer lloc es consideren aspectes geomètrics, com són les distàncies de 

transport, l’espai disponible a les instal·lacions, les dimensions de les carrosseries a 

transportar –i per tant, les dimensions de les paletes-, l’espai necessari pels robots en cas 

de producció automatitzada, etc. D’altra banda, es tenen en compte aspectes dinàmics com 

la velocitat de desplaçament del transportador –condicionada pels temps de càrrega i 

descàrrega de les carrosseries a les paletes-, el temps de cicle -o temps entre dues 

càrregues o descàrregues consecutives-, etc. 

Conjuntament amb els requisits geomètrics i dinàmics, s’estudia la possible participació de 

persones en la part del procés de fabricació en què s’utilitzarà la cinta transportadora per 

tenir en compte qüestions d’ergonomia i seguretat. Íntimament lligat a aquests criteris, 

apareixen altres consideracions fruit de l’experiència o, simplement, de la voluntat dels 

dissenyadors i usuaris del transportador. 

Tot plegat genera una sèrie de variables o inputs a partir dels quals es dissenya la cinta 

transportadora tenint en compte aspectes com la reducció de costos –tant d’implantació 

com d’explotació- i de temps de funcionament, l’augment de la productivitat o la reducció de 

l’impacte ambiental. 

Es tracta, doncs, de dissenyar –seguint les pautes exposades anteriorment- cintes 

transportadores que desplacin les carrosseries dins de les plantes de producció de vehicles 

al llarg de les diferents etapes del procés. A més a més, han de permetre la integració amb 

la producció automatitzada, on robots i eines automàtiques interactuen amb les 

carrosseries. Tot aquest disseny requereix una sèrie de complexos càlculs i algorismes 
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que, si bé poden recolzar-se en eines de càlcul i models, acostumen a resultar llargs i 

iteratius. 

D’aquí se’n deriva la necessitat d’una eina que englobi tots els aspectes mencionats 

anteriorment, els ajusti i proporcioni uns resultats. En efecte, es planteja una eina 

automatitzada que, a partir d’uns inputs, generi uns outputs o variables de resposta i que, 

en definitiva, ajudi en el procés de disseny d’un transportador estalviant temps, evitant 

errors de càlcul i automatitzant processos monòtons o repetitius. 
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4. L’aplicació Conveyor Optimizer 

La solució adoptada ha estat la creació d’un algorisme matemàtic, automatitzat en forma de 

model informàtic, que respon a les necessitats i requisits esmentats al capítol 3 d’aquesta 

memòria. 

L’estructura triada ha estat la d’una aplicació informàtica anomenada “Conveyor Optimizer” 

que pretén servir d’eina en el procés de disseny de transportadors. 

4.1. Conveyor Optimizer 

Conveyor Optimizer és una aplicació informàtica dissenyada i creada específicament per 

ajudar en el procés de disseny de transportadors amb funció d’acumulació pel transport de 

carrosseries a la indústria automobilística. Ha estat desenvolupada sota les especificacions 

i adaptada als requisits i necessitats de l’empresa alemanya F.EE GmbH Automation 

Component Conveyor Solutions Barcelona.  

Persegueix reduir temps en el disseny de cintes transportadores –que es tradueix en una 

reducció directa dels costos- a base d’automatitzar operacions, evitar la proliferació d’errors 

de càlcul, oferir múltiples combinacions d’ús, proposar resultats, suggerir configuracions de 

funcionament i, finalment, previsualitzar el transportador dissenyat. 

4.2. Consideracions prèvies 

Les consideracions i els supòsits que s’han  tingut en compte i a partir dels quals s’ha creat 

l’aplicació es poden diferenciar principalment en: 

• consideracions degudes a l’objectiu final de l’aplicació, i 

• consideracions degudes a la seva materialització en forma de software informàtic 

4.2.1. Objectiu final de l’aplicació 

En primer lloc, la filosofia i els fonaments en què es basa l’aplicació responen a la seva 

funció final com a eina complementaria en el disseny de cintes transportadores amb funció 

d’acumulació. En efecte, a la seva raó de ser. 

Entre d’altres, s’ha pretès que ofereixi tota una sèrie d’informacions útils i necessàries, les 

quals s’han identificat gràcies als seus futurs usuaris: els treballadors de l’empresa. Al 
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mateix temps, s’ha volgut  defugir d’inundar els resultats amb grans quantitats d’informació 

sense cap tipus d’utilitat. 

L’aplicació ha de proporcionar la quantitat exacta de paletes que caben en una cinta 

transportadora segons les característiques geomètriques de partida i, a més, s’ha de poder 

identificar la quantitat que hi ha a cada part del transportador. Tanmateix, s’han de 

proporcionar les quantitats de topalls i sensors juntament amb propostes de posicionament 

segons diferents criteris com són la funció d’equidistribuir topalls, l’elecció del sensor a la 

última o a la penúltima paleta d’una cua, etc. Addicionalment, els resultats han d’estar 

desglossats en anada, tornada i totals. 

L’eina plantejada també ha de suggerir combinacions de funcionament com el número de 

paletes necessari per operar amb una certa velocitat de desplaçament o viceversa, la 

velocitat mínima de funcionament si es vol treballar amb un número en concret de paletes. 

Com s’observa, a l’hora de fer suggeriments, l’aplicació s’haurà de restringir a la dualitat: 

Velocitat de desplaçament ↔ número de paletes 

Un altre requisit és que els futurs usuaris de l’aplicació han de poder fer-se una idea del 

transportador. Una de les millors formes de garantir aquest fet és, juntament amb el conjunt 

de resultats numèrics descrits anteriorment, oferir una representació visual de la cinta 

transportadora fent, per exemple, una simulació virtual. És àmpliament coneguda la dita 

que diu que “una imatge val més que mil paraules” i, aquí, s’ha volgut aplicar. 

Finalment, ha de ser una eina versàtil, és a dir, que no estigui lligada al tipus de cinta que 

està actualment en procés de disseny, sinó que ha de servir per a distintes famílies o 

configuracions de transportadors. Per exemple, s’ha de poder treballar tant amb cintes 

horitzontals, verticals o laterals, sense que això influeixi en el seu funcionament. 

 

 
Fig. 4.2.1-1 Transportador horitzontal 
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4.2.2. Materialització en forma de software informà tic 

Pel que fa als aspectes que s’han hagut de considerar degut a la implementació de l’eina 

en forma de software, en primer lloc, pràcticament no cal justificar la seva creació en versió 

informàtica. Actualment, gairebé tot funciona amb ordinador i està controlat mitjançant 

softwares informàtics. Els ordinadors són una eina consolidada en quasi tots els àmbits, no 

només laborals sinó també de la vida quotidiana. Tanmateix, el software dissenyat haurà de 

tenir una interfície gràfica de treball, mitjançant la qual l’usuari interactuarà amb ell. Aquests 

fets garanteixen l’accessibilitat de gairebé qualsevol individu i empresa a l’aplicació i la 

ràpida familiarització amb  el seu ús i entorn de treball. 

En aquest punt, apareix la discussió de la forma del software: aplicació executable versus 

programa instal·lable. S’ha considerat més apropiada la creació d’una aplicació executable. 

En efecte, el fet de ser executable evita instal·lacions llargues i, molts cops, complicades 

que poden donar lloc a errors i problemes. D’aquesta forma, s’evita el temps i els costos 

d’instal·lació, incompatibilitats amb la versió del sistema operatiu, la necessitat de personal 

amb coneixements necessaris per dur a terme la instal·lació, etc. 

Les aplicacions executables també proporcionen facilitat d’arrencament i impedeixen la 

seva  modificació o desconfiguració com pot succeir en el cas dels programes instal·lables. 

Tot es concentra en un únic arxiu que acostuma a ser de poca grandària, si més no, menys 

que un programa instal·lable, el qual necessita arxius d’instal·lació. Tot plegat, facilita el 

transport i distribució de l’eina. 

La filosofia de l’algorisme de l’aplicació pot estar basada en trobar resultats a base de la 

repetició de càlculs i rutines, mitjançant procediments iteratius, mitjançant prova i error, etc. 

També pot basar-se en l’experiència de dissenys de transportadors previs. Aquest fet no 

Fig. 4.2.1-2 Transportador lateral 
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suposa un requisit previ i, com es veurà en capítols següents, es decidirà en el disseny del 

funcionament de l’aplicació. 

Pel que fa a la implementació de l’aplicació, el llenguatge de programació triat ha estat el 

Java (es pot trobar una descripció d’aquest llenguatge l’annex A). És un llenguatge 

àmpliament estès a l’àmbit informàtic i actualment moltes aplicacions l’utilitzen. 

Els principals avantatges que presenta Java respecte a altres llenguatges de programació i 

degut als quals s’ha escollit són els següents: 

• Permet crear una interfície gràfica de treball, un dels requisits principals de 

l’aplicació. 

• Permet crear aplicacions executables, només és necessari tenir instal·lada 

l’anomenada màquina virtual de Java –com el Java Runtime Enviroment (JRE)-, fet 

que es dóna en pràcticament tots els ordinadors actuals. 

• Possibilitat d’ús de les seves aplicacions en diferents tipus i versions de sistemes 

operatius com Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, etc. 

Tot i així, l’aplicació només serà testejada en Microsoft Windows 7 i XP, sistemes 

operatius molt utilitzats actualment i, en concret, per l’empresa F.EE. 

• Similitud amb el llenguatge C++. Tret important, donat que l’autor del Projecte 

disposava de coneixements previs de C++ adquirits durant el transcurs de la carrera 

d’Enginyeria Industrial. 

Tot i els coneixements de programació inicials de l’autor, prèviament s’ha hagut de realitzar 

un aprenentatge i adaptació al llenguatge Java. El material que s’ha utilitzat es pot trobar a 

les referències bibliogràfiques [5] [6] i [7]. 

Finalment, s’ha de garantir la correcta interacció amb l’aplicació per part dels usuaris. En 

principi, l’aplicació està enfocada a un tipus d’usuari habituat a treballar en entorns 

informàtics que no hauria de trobar cap problema en el seu ús. Tot i així, s’ha d’intentar 

crear-la de la forma més clara, intuïtiva i evident possible, i sempre seguint un ordre lògic 

d’introducció i obtenció de la informació. La possibilitat d’escollir l’idioma de treball és un 

extra afegit que garanteix, o al menys ajuda, el compliment d’aquest propòsit. Degut a les 

nacionalitats dels possibles usuaris de l’aplicació i de l’empresa F.EE, els idiomes que s’han 

de poder triar són el català, el castellà, l’anglès i l’alemany. 
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4.3. Filosofia i disseny de l’aplicació 

En la creació de Conveyor Optimizer s’ha partit des de zero. Aquest fet comporta  una sèrie 

d’inconvenients com són la dificultat i necessitat de crear una estructura bàsica de 

l’aplicació juntament amb una manera de funcionament i ús. D’altra banda, té l’avantatge de 

la gran llibertat que és té en el disseny. 

Amb l’objectiu de complir amb els requisits exposats en apartats anteriors i garantir el seu 

funcionament, s’han avaluat diverses opcions i s’ha intentat triar la més còmoda, útil i 

intuïtiva per l’usuari. 

Per crear el disseny i la pròpia aplicació s’ha utilitzat NetBeans IDE, que és un programari 

lliure especialment dissenyat per crear aplicacions en llenguatge Java. S’ha obtingut de la 

seva pròpia pàgina web –referència bibliogràfica [8]- i els tutorials que s’han emprat en 

l’aprenentatge del seu ús es poden trobar a la referència [9]. 

En els següents apartats, es detallen els trets característics i punts claus de la filosofia de 

Conveyor Optimizer. 

 

4.3.1. Visió general de l’aplicació 

Com a funcionament general, Conveyor Optimizer parteix d’unes dades i opcions –inputs- 

els processa i fa els càlculs pertinents –algorisme- i, finalment, proporciona uns resultats i 

suggeriments –outputs-. 

Com mostra el diagrama següent, l’aplicació es pot assimilar a una caixa negra, a la qual 

se li introdueixen unes dades i en retorna unes altres: 

 

 

En apartats posteriors d’aquesta memòria es detallaran quins són aquests inputs i outputs. 

A grans trets, però, l’aplicació rep unes especificacions geomètriques, temps i opcions com 

a inputs i proporciona quantitats d’elements amb les seves posicions i suggeriments de 

configuracions de treball com a outputs. 

Fig. 4.3.1-1 Diagrama general de funcionament de l’aplicació 

Outputs Inputs CONVEYOR 

OPTIMIZER 
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4.3.2. Modelització del transportador 

En primer lloc, s’ha fet un exercici d’abstracció per crear un model que serveix per diverses 

configuracions de transportadors, respectant d’aquesta forma una de les consideracions 

prèvies esmentades en punts anteriors. En efecte, s’ha dissenyat un esquema de la cinta 

que, per tal de garantir la seva comprensió, només s’ha dotat dels elements indispensables 

per abordar els objectius que es persegueixen. 

 

 

Com es pot observar, es tracta d’un model molt esquemàtic on només apareixen les dades 

necessàries que s’han d’introduir. Les circumferències representen els eixos de gir. D’aquí 

en endavant, el de l’esquerra s’anomenarà gir de tornada i el de la dreta, gir d’anada. Les 

línies que uneixen les circumferències simbolitzen el camins per on circulen les paletes. 

D’aquí en endavant, el superior s’anomenarà camí d’anada i l’inferior, de tornada. 

A l’esquema es poden observar quatre paletes situades en punts peculiars del recorregut. A 

la part superior (anada), d’esquerra a dreta: zona de descàrrega, primer topall d’espera a la 

descàrrega i zona de càrrega. A la part inferior (tornada): primer topall d’espera a la 

càrrega. Les coordenades dels elements de l’anada estan referenciades a l’eix de tornada i 

les dels elements de la tornada, a l’eix d’anada. Les zones ombrejades en blau a esquerra i 

dreta de les zones de càrrega i descàrrega respectivament són els espais necessaris pels 

robots de càrrega i descàrrega. Les seves distàncies són relatives a aquestes zones. 

Fig. 4.3.2-1 Esquema del transportador 
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Abans i després de cada gir hi ha les anomenades distàncies abans/després del gir 

d’anada o tornada. Són degudes a que el mecanisme que fa girar les paletes no les recull 

ni les deixa exactament a la vertical de l’eix de gir. 

Els quadradets verds representen els sensors de la cinta i els vermells, els topalls que fan 

aturar les paletes. S’han representat els sensors i topalls que sempre estan –sigui quin 

sigui el número de paletes- i que, al mateix temps, són els que s’han d’introduir les seves 

coordenades com a dades de l’aplicació. En cada situació, però, apareixeran tants topalls i 

sensors més com es requereixin. 

4.3.3. Requisits d’ús 

Per poder utilitzar l’aplicació, en primer lloc serà necessari disposar de totes les dades 

geomètriques que apareixen a l’esquema del transportador de l’apartat anterior, així com de 

les següents dades: 

• Distància entre eixos 

• Pas de paleta 

• Força exercida per paleta 

• Temps de cicle 

• Temps de càrrega  

• Temps de descàrrega 

*La força exercida per paleta és la força que fa cada paleta contra un topall quan està 

retinguda per ell.  

Tanmateix es necessitarà un arxiu de dades on apareguin les característiques del tipus o 

família de transportador que es vulgui utilitzar. La seva forma i estructura s’explica a 

l’apartat següent. 

4.3.4. L’arxiu de dades 

L’arxiu de dades és un arxiu necessari per utilitzar l’aplicació Conveyor Optimizer que conté 

les característiques d’un tipus o família de transportador concret. En ell apareixen les tretze 

dades següents: 
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• Força màxima per topall • Distància de càrrega mínima 

• Diàmetre de gir • Distància de descàrrega mínima 

• Pas de paleta mínim • Distància després del gir d'anada 

• Delta topall • Distància després del gir de tornada 

• Velocitat de cinta mínima • Distància abans del gir d'anada 

• Velocitat de cinta màxima • Distància abans del gir de tornada 

• Constant del topall d’espera a la càrrega 

La força màxima per topall correspon a la màxima força que pot suportar un topall degut a 

l’empenta de les paletes que aguanta. El delta topall és la separació entre grups de paletes 

suportades per topalls diferents. La constant del topall d’espera a la càrrega és una 

distància mínima que, gràcies a l’experiència dels dissenyadors, se sap que ha d’existir 

entre el primer topall d’espera a la càrrega i la posició d’inici del gir d’anada. 

Mitjançant aquest sistema d’arxius, es facilita la creació de bases de dades de diverses 

famílies de cintes i el seu ús quan sigui necessari. Així, a partir d’un arxiu mare o patró, es 

poden crear nous arxius d’altres famílies de transportadors. 

Tanmateix, aquest sistema permet fixar els paràmetres de cada família de cinta i evitar 

modificacions involuntàries per part dels usuaris de l’aplicació, ja que sempre es tindrà 

l’arxiu original guardat a una base de dades de l’empresa. 

L’arxiu està en els quatre idiomes en què està disponible l’aplicació i compta amb 

instruccions al final de tot. Es pot consultar un exemple d’arxiu de dades a l’annex B i al 

material informàtic proporcionat juntament amb aquesta memòria. 

4.3.5. Pestanyes  

S’ha optat per una filosofia d’ús basada en la distribució de les diferents parts de l’aplicació 

en pestanyes. Així, hi ha pestanyes dedicades a la introducció de dades i d’altres a la 

obtenció d’informació. Són les següents: 

• Inici • Resultats geomètrics 

• Esquema cinta • Resultats dinàmics 

• Tipus de cinta • Simulació 

• Paràmetres • Sobre 
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A la següent figura s’observa la distribució de pestanyes a la finestra de treball. 

 

 

A l’apartat “Interfície gràfica. Arquitectura de l’aplicació” d’aquesta memòria es pot trobar 

una descripció de cada pestanya. 

4.3.6. Missatges d’ajuda 

L’aplicació està especialment dissenyada per guiar a l’usuari al llarg de la seva execució i 

orientar-lo en cas que no es segueixi la seva metodologia o es cometin errors. 

Per exemple, si l’arxiu de dades no és vàlid o conté errors, al introduir el fitxer del tipus de 

transportador apareixerà una finestra emergent i es mostrarà un missatge informant 

d’aquest error. Si, en els resultats dinàmics s’introdueix una velocitat desitjada superior o 

inferior a la màxima o mínima respectivament, s’avisarà d’aquest fet. Un altre exemple, si 

es volen calcular els resultats geomètrics abans d’haver introduït i validat els paràmetres 

operatius de la cinta, apareixerà un missatge advertint d’aquest fet. 

 

 

4.3.7. Multi-idioma 

Un altre dels punts claus de Conveyor Optimizer és la possibilitat d’escollir l’idioma de 

treball. Aquesta característica és coherent amb la filosofia de l’eina dissenyada, la qual té 

com a  un propòsit fonamental garantir la correcta interacció amb l’aplicació per part dels 

usuaris. 

Com s’ha comentat al llarg de la memòria, prenent com a referència l’empresa F.EE i les 

nacionalitats dels futurs usuaris de Conveyor Optimizer, els idiomes que es podran triar són 

els següents: 

Fig. 4.3.6-1 Exemple de missatge d’ajut 

Fig. 4.3.5-1 Distribució de pestanyes de l’aplicació 
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• Català 

• Castellà 

• Anglès 

• Alemany 

Per evitar possibles faltes d’ortografia i errors tipogràfics en els textos de l’aplicació, s’han 

emprat correctors informàtics pels idiomes que l’autor del Projecte coneix (català, castellà i 

anglès). Pel que fa a l’alemany, la traducció dels textos ha estat duta a terme per personal 

de l’empresa F.EE. 

4.4. Funcionament de l’aplicació. L’algorisme 

Dins del propi funcionament de l’aplicació, es poden distingir dos nivells: el funcionament 

intern i el funcionament extern. El funcionament extern és la metodologia que cal seguir 

com a usuari per fer funcionar l’aplicació i obtenir resultats coherents. El funcionament 

intern, en canvi, consisteix en la sèrie de càlculs i procediments que realitza l’algorisme per 

obtenir aquests resultats. 

A grans trets, el funcionament extern de l’aplicació consisteix en la realització d’una sèrie de 

passos de forma ordenada. En primer lloc, cal escollir el disseny intrínsec del transportador 

que es vulgui dissenyar, introduint un arxiu vàlid de tipus o família de cinta. A continuació, 

s’han d’introduir i validar els paràmetres operatius desitjats. Si són compatibles entre sí i 

amb el tipus de transportador, es pot procedir a obtenir resultats geomètrics i, un cop s’han 

obtingut, es pot obtenir una simulació del transportador dissenyat i uns resultats dinàmics 

suggerits. 

*Als annexes, es pot consultar el manual d’ús de l’aplicació a nivell usuari. 

Deixant de banda la programació de la cohesió com a software informàtic i de la interfície 

de treball, el funcionament intern de l’aplicació de manera resumida consisteix en l’execució 

d’una sèrie d’algorismes o rutines dins d’un propi algorisme general. Cadascun d’aquests 

algorismes són iniciats per l’usuari en donar les ordres corresponents en la pantalla de 

treball. Poden tenir diverses comeses com són llegir i processar l’arxiu del tipus de 

transportador, enregistrar i validar els paràmetres operatius, calcular i proporcionar resultats 

en pantalla, actualitzar dades o variables dins de l’algorisme principal, etc. Per tant, existeix 

una relació clara entre les accions preses a nivell extern i el que està succeint internament 

en temps d’execució.  
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En la següent figura es representa en forma de diagrama el funcionament de l’aplicació. 

 

 

L’algorisme intern de l’aplicació arriba als resultats mitjançant la realització de càlculs, en 

molts casos iteratius o fent prova i error, basats en procediments emprats pels 

dissenyadors. Aquesta sèrie de càlculs i algorismes es poden veure implementats en 

llenguatge de programació a l’annex G amb una explicació detallada mitjançant anotacions 

en el propi codi. Arribats a aquest punt, pren sentit el fet de vincular el funcionament extern 

de l’aplicació amb l’intern –ja que un condueix a l’altre- i fusionar-los en un únic per tal de 

descriure’l i justificar les operacions que es realitzen. 

A continuació es descriuen les diferents parts de l’algorisme vinculant-les directament amb 

l’ordre que les inicia. En el funcionament extern de l’aplicació, aquesta ordre es tradueix en 

l’accionament dels botons de la interfície gràfica. 

4.4.1. Botó per llegir el tipus de cinta 

És el botó anomenar “Cercar” de la pestanya “Tipus de cinta”. El seu accionament permet 

introduir el tipus o família a la que pertany el transportador amb el que es vol treballar.  

Quan es prem, s’executa un algorisme que obre el buscador d’arxius predeterminat del 

sistema operatiu en què s’estigui executant l’aplicació i permet buscar l’arxiu que conté 

totes les característiques d’aquell tipus de cinta. 

Fig. 4.4-1 Diagrama de funcionament de l’aplicació 
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*Al diagrama anterior, la creació de variables pot consistir en l’ actualització dels seus valors 

si es llegeix més d’un arxiu de cinta en una mateixa execució de l’aplicació. 

Per poder realitzar correctament l’algorisme i que l’aplicació no generi cap missatge d’error, 

s’ha de proporcionar un arxiu vàlid en format de text (per exemple, en format .txt o .doc, no 

és vàlid el format .docx) que contingui correctament introduïdes les tretze dades 

característiques que descriuen una família de transportador (es poden consultar a l’apartat 

4.3.4 d’aquesta memòria). 

L’algorisme llegeix els valors de les dades contingudes en l’arxiu i els assigna a les 

variables corresponents de l’algorisme principal. Si tot és correcte, l’aplicació mostra un 

missatge informant d’aquest fet i mostra els valors llegits en pantalla. 

4.4.2. Botó per validar paràmetres 

Es tracta del botó “Validar paràmetres” de la pestanya “Paràmetres”. Quan es prem, s’inicia 

un algorisme que valida els valors dels paràmetres introduïts en les caselles corresponents. 

El seu funcionament està condicionat a haver introduït prèviament un arxiu vàlid de tipus de 

cinta a la pestanya corresponent. Si no es així, es mostra un missatge d’error. 

 

 
Fig. 4.4.2-1 Diagrama de funcionament del botó validar paràmetres 
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Fig. 4.4.1-1 Diagrama de funcionament del botó llegir tipus de cinta 
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Si tots els valors dels paràmetres operatius són compatibles amb el tipus de cinta que 

s’està dissenyant, s’assignen a les variables corresponents de l’algorisme principal i es 

mostra un missatge. La validació dels paràmetres consisteix en la comprovació de les onze 

restriccions següents: 

1. La força màxima que pot aguantar cada topall ha de ser major o igual a la força que 

exerceix cada paleta sobre un topall. 

2. El pas de paleta introduït ha de ser superior o igual al pas de paleta mínim. 

3. La distància entre la posició de càrrega i el final del gir de tornada ha de ser major o 

igual al mínim d’aquesta distancia de la família de transportadors utilitzada. 

4. La distància entre la posició de descàrrega i l’inici del gir d’anada ha de ser major o 

igual al mínim d’aquesta distancia de la família de transportadors utilitzada. 

5. La distància entre la posició de càrrega i el sensor de càrrega ha de ser major o 

igual a la meitat del pas de paleta introduït. 

6. La distància entre el sensor de descàrrega i el final del gir d’anada ha de ser major 

o igual a la meitat del pas de paleta introduït. 

7. La distància entre el primer topall d’espera a la descàrrega i la posició de 

descàrrega ha de ser major o igual al pas de paleta introduït més el delta topall i 

també major o igual a l’espai necessari pel robot de descàrrega més la meitat del 

pas de paleta introduït més el delta topall. 

8. La distància entre el primer topall d’espera a la càrrega i l’inici del gir de tornada ha 

de ser major o igual al pas de paleta més la constant del topall d’espera a la 

càrrega. 

9. La distància entre eixos ha de ser tal que deixi espai per al menys una paleta en cua 

a l’anada. 

10. La distància entre eixos ha de ser tal que deixi espai per al menys una paleta en cua 

a la tornada. 

11. El temps de cicle ha de ser superior a la suma del temps de càrrega i el de 

descàrrega. La quantia en què sigui superior serà el temps net de treball. 

*La implementació d’aquestes restriccions es pot veure en el codi de l’aplicació contingut a 

l’annex G. 
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4.4.3. Botó per calcular els resultats geomètrics 

Correspon al botó “Calcular resultats” de la pestanya “Resultats geomètrics”. Al fer clic 

sobre ell, es posa en marxa un algorisme que genera una sèrie de resultats basats en les 

especificacions geomètriques introduïdes. 

Per la seva execució, és imprescindible haver seleccionat prèviament un arxiu vàlid de tipus 

de cinta i haver introduït i validat els paràmetres operatius. Si no s’ha fet, es genera un 

missatge d’error que es mostra en pantalla. 

 

 

L’algorisme crea noves variables, els hi assigna resultats dels càlculs que realitza i els 

mostra en pantalla. El seu funcionament es pot dividir en dues parts, l’anada i la tornada, en 

les què realitza pràcticament les mateixes operacions. 

Pel que respecte a l’anada, en primer lloc es calcula un nombre màxim de paletes que 

caben en el transportador provisional. Es calcula un número provisional per saber quants 

topalls són necessaris inicialment. Amb aquest número de topalls, s’ha de recalcular el 

nombre de paletes que hi caben, ja que l’espai disponible s’haurà reduït a causa dels delta 

topall. Si el nombre de paletes recalculat és menor, es pot donar el cas en què siguin 

necessaris menys topalls. Com es pot observar, es tracta d’un procediment iteratiu amb el 

nombre de paletes i el nombre de topalls. 

Cas particular 

Quan es dóna el cas en què el nombre màxim de paletes que pot suportar un topall és igual 

al nombre màxim de paletes que caben en el transportador (Nmax), el número d’iteracions 

permeses està limitat per tal de no entrar en un bucle infinit. Això és degut a que Nmax 

oscil·la entre dos valors consecutius en funció del nombre de topalls que són necessaris: 

Nmax+ = 1 + Nmax- 

Fig. 4.4.3-1 Diagrama de funcionament del botó resultats geomètrics 
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En efecte, el que succeeix és que amb el valor alt (Nmax+) fan falta 2 topalls, però amb 2 

topalls l’espai disponible es redueix i, en conseqüència, cap una paleta menys (cabent en 

total Nmax- paletes). Amb Nmax- només és necessari 1 topall i amb 1 topall caben Nmax- 

més 1 paletes (és a dir, Nmax+ paletes). En aquest moment tornen a ser necessaris 2 

topalls i es repeteix el cicle entrant en el bucle que s’ha dit anteriorment. Per evitar això, es 

limita el nombre d’iteracions possibles i s’assigna el valor baix del nombre de paletes 

(Nmax-) i 1 topall. Aquesta filosofia és similar a crear una espècie d’histèresi en el canvi de 

valor del nombre màxim de paletes. 

A continuació, s’exemplifica numèricament aquest cas: 

Nmax = 11 � Ntop = 2 

Ntop = 2 � Nmax = 10 

Nmax = 10 � Ntop = 1 

Ntop = 1 � Nmax = 11 

Nmax = 11 � Ntop = 2 

... 

 

Quan s’ha calculat el nombre de paletes i el nombre de topalls definitius, l’algorisme 

procedeix a calcular les coordenades de cada topall (referenciades a l’eix de tornada, 

segons l’aparat 4.3.2). Per obtenir-les, té en compte l’activació de la funció “Equirrepartir 

topalls” de la pròpia pestanya “Resultats geomètrics”. Aquesta opció, si s’activa, permet 

repartir les paletes en els topalls en grups el més semblants possibles en número de 

paletes. Per exemple, si el nombre màxim de paletes és 8 i cada topall pot aguantar com a 

màxim 6 paletes, sense la funció Equirrepartir topalls la distribució de seria la següent: 

 

 

En canvi, amb la funció Equirrepartir topalls activada, la distribució de paletes seria: 

 

 
Fig. 4.4.3-3 Exemple de distribució de paletes amb la funció Equirrepartir topalls 

Fig. 4.4.3-2 Exemple de distribució de paletes sense la funció Equirrepartir topalls 
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La següent operació que realitza l’algorisme és el càlcul del número de sensors necessari 

en l’anada. És necessari un sensor per cada grup de paletes suportat per un topall (per de 

controlar si el grup és ple o no), un sensor a la posició de descàrrega, un altre en càrrega i, 

finalment, un sensor de fi de càrrega. Les coordenades dels sensors també es calculen 

referenciades a l’eix de tornada i es té en compte en quina paleta dels grups suportats per 

un topall es vol situar el sensor, si a la última o a la penúltima. Aquesta possibilitat es pot 

indicar en una opció de la pròpia pestanya “Resultats geomètrics ” i és una petició dels 

futurs usuaris de l’aplicació. 

Arribats a aquest punt, l’algorisme torna a realitzar els mateixos càlculs i procediments 

anteriors per la tornada. Tanmateix, es mostren altres valors calculats al llarg de l’execució 

que poden resultar d’utilitat per l’usuari. Finalment, es calculen i mostren en pantalla els 

resultats totals que combinen els obtinguts per l’anada i la tornada. 

Funció Pulmó Buit 

Addicionalment, pot estar activada la funció “Pulmó buit”. És una funció que es caracteritza 

perquè el transportador només treballa amb el nombre de paletes que caben a la tornada. 

En la simulació, les paletes es situen intentant omplir primer l’anada i les que sobren es 

posen a la cua de tornada. La seva activació condicionarà els valors anteriors de nombre 

de paletes en l’anada i en la tornada i, evidentment, el nombre total de paletes màxim. 

Com s’ha mencionant, tota l’algorísmica explicada es pot consultar en el codi de l’aplicació 

contingut a l’annex G. 

4.4.4. Botó per calcular el nombre de paletes sugge rit 

És el botó “Calcular” de la columna “Nombre de paletes suggerit” de la pestanya “Resultats 

dinàmics”. Quan s’acciona, es posa en marxa un algorisme que llegeix la velocitat desitjada 

introduïda i proporciona com a resultat un nombre de paletes suggerit que fa que no es 

trenqui el temps de cicle. 

Velocitat desitjada ↔ Nombre de paletes suggerit 

Només s’inicia si prèviament s’han obtingut els resultats geomètrics (això ja implica haver 

introduït un arxiu vàlid de tipus de cinta i els paràmetres operatius). 

Els resultats dinàmics es diferencien dels resultats geomètrics perquè en els seus càlculs 

també entra en joc la velocitat de desplaçament del transportador. És a dir, intervé el 

temps. D’altra banda, també es diferencien dels geomètrics perquè proporcionen solucions 

heurístiques i aproximades que pretenen servir d’orientació a l’usuari de l’aplicació. Per tant, 

no troben una solució única i òptima, sinó una de vàlida. 
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La part de l’algorisme que calcula el nombre de paletes suggerit s’anomena algorisme V-N 

(proporciona un nombre de paletes, N, a partir d’una velocitat, V) i té un funcionament 

iteratiu. Tot i que és obvi, és convenient dir que les cues de paletes que es formen en el 

transportador segueixen un funcionament del tipus FIFO, és a dir, la primera en sortir de la 

cua és la que primer ha entrat. En primer lloc, l’algorisme V-N divideix en trams l’espai que 

recorren les paletes en el transportador i els hi assigna un temps de recorregut a cadascun. 

En el canvis de direcció, els temps de gir (tgir) es composen de la suma de dos temps. Un 

temps mig d’espera (tw) que hauran d’esperar les paletes fins que el mecanisme que les fa 

girar les agafa i el propi temps que triguen en girar (tgirar) degut a la velocitat angular de l’eix. 

Com a promig dels temps d’espera s’ha considerat la meitat del temps que triga en fer una 

volta sencera el mecanisme que recull les paletes. La velocitat angular (ω), per la seva 

banda, correspon a la velocitat lineal de desplaçament del transportador (v) dividida pel radi 

de gir dels eixos. 

v = ω · R       (Eq. 4.4.4-1) 

tgir = tw + tgirar       (Eq. 4.4.4-2) 

tw = π / ω       (Eq. 4.4.4-3) 

tgirar = (α1 + π + α2) / ω      (Eq. 4.4.4-4) 

*α1 i α2 són els angles en radians que han de girar les paletes (a més dels 180º) deguts a 

que el mecanisme que les fa girar no les agafa ni les deixa a la vertical de l’eix de gir. 

Fig. 4.4.4-1 Diagrama de funcionament del botó nombre de paletes suggerit 
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L’algorisme V-N comença suposant que només hi ha una paleta (A) a la cinta 

transportadora i que aquesta es troba a la posició de càrrega. Compara el temps que 

trigaria en ser carregada, descarregada i fer tot el recorregut fins tornar a la posició inicial 

amb el temps de cicle. Si el temps de cicle és major o igual, la solució proposada és 1 

paleta, ja que seria suficient amb una per no trencar el temps de cicle a aquesta velocitat. 

En canvi, si el temps de cicle és menor, fan falta dues paletes com a mínim i s’afegeix una 

paleta (B) a la posició de descàrrega sempre que el nombre màxim de paletes obtingut als 

resultats geomètrics sigui inferior a dos, sinó no hi hauria solució amb la velocitat donada. 

Tot seguit, l’algorisme torna a comprovar la paleta de la posició de càrrega. En efecte, 

comprova si el temps que (A) triga en ser carregada i desplaçar-se fins la posició de 

descàrrega és inferior al temps de cicle. Si ho és, s’afegeix una paleta (C) a la primera 

posició de la cua de descàrrega i es compara el temps que (C) triga en arribar a la posició 

de descàrrega amb el temps de cicle. Si és major al temps de cicle, no hi ha solució a 

aquesta velocitat degut a les característiques geomètriques del transportador. Si és menor 

o igual, es passa a comprovar el temps que triga (A) en arribar a la posició de (C). En cas 

de ser major al temps de cicle, s’afegiria una paleta darrera de (C) i el temps d’(A) es 

comprovaria fins la posició de l’última paleta afegida. De nou, cada cop que s’afegeix una 

paleta al sistema, es comprova que el número total de paletes no excedeixi el màxim 

admissible geomètricament, cas en què no hi hauria solució amb la velocitat desitjada. 

En aquest punt, es procedeix a comprovar la paleta (B) de la zona de descàrrega. Si el 

temps que triga en ser descarregada i arribar a la posició de càrrega és superior al temps 

de cicle, cal afegir una paleta (D) en a la primera posició de la cua de càrrega. Si el temps 

que (D) triga en arribar a la posició de càrrega és superior al temps de cicle, tampoc hi ha 

solució a aquesta velocitat degut a la geometria del transportador. 

Si el temps que triga (D) ha estat validat, es comprova el temps que triga (B) en arribar a la 

seva posició. Si supera el temps de cicle, s’afegeix una paleta darrera de (D) i es comprova 

el temps de (B) fins la posició de l’última paleta afegida. Com sempre, es va comprovant 

que el número total de paletes no excedeixi el màxim. 

De nou, tota aquesta algorísmica pot ser consultada en el codi de l’aplicació a l’annex G. 

4.4.5. Botó per calcular la velocitat suggerida 

Correspon al botó “Calcular” de la columna “Velocitat suggerida” de la pestanya “Resultats 

dinàmics”. En ser accionat, s’inicia un algorisme que llegeix el nombre de paletes desitjat i 

suggereix una velocitat que fa que no es trenqui el temps de cicle. 
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Com es deriva de l’algorisme del punt anterior, la velocitat i el nombre de paletes segueixen 

una relació inversament proporcional. En efecte, quan una creix, l’altre decreix i viceversa, 

sempre dins del rang de velocitats [vmin, vmax] del tipus de cinta i del nombre límit de paletes 

[0, Nmax]: 

• ↑ velocitat  ↔  ↓ número de paletes 

• ↓ velocitat  ↔  ↑ número de paletes 

Com el del punt anterior, aquest botó només activa l’algorisme si prèviament s’han obtingut 

els resultats geomètrics, sinó genera un missatge informatiu. Cal destacar que no és 

necessari haver premut el botó de nombre de paletes suggerit i executat el seu algorisme, 

tots dos botons són completament independents. 

 

 

La part de l’algorisme que llegeix el nombre de paletes desitjat i suggereix una velocitat 

s’anomena N-V. De nou, té un funcionament iteratiu, però més complex que l’algorisme    

V-N perquè el propi algorisme N-V l’utilitza en els seus càlculs. En efecte, en les iteracions 

del N-V s’executa i itera el V-N. 

La metodologia de l’algorisme  N-V parteix de la velocitat mínima del tipus de cinta 

transportadora amb què s’estigui treballant. Amb aquesta velocitat, s’aplica l’algorisme V-N i 

s’obté un nombre de paletes. Si és menor o igual al nombre de paletes desitjat, s’imposa la 

velocitat mínima i finalitza l’algorisme. Si és inferior, significa que hi ha més paletes de les 

necessàries amb la velocitat mínima (la velocitat no pot ser menor ja que la mínima és el 

llindar inferior). 

Fig. 4.4.5-1 Diagrama de funcionament del botó velocitat suggerida 
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En canvi, si el nombre de paletes obtingut és superior al desitjar, cal incrementar la velocitat 

de treball. L’algorisme va augmentant la velocitat en increments de 0,1 m/min. Si al fer un 

increment la velocitat supera la màxima, no hi ha solució degut a que el nombre de paletes 

desitjat és massa petit. En cas que la velocitat incrementada sigui menor o igual a la 

màxima, es torna a aplicar l’algorisme V-N. De nou, s’obté un nombre de paletes i, mentre 

sigui superior al desitjat, s’augmenta la velocitat. L’algorisme finalitzarà quan s’obtingui un 

número de paletes igual o inferior al desitjat o bé quan és superi la velocitat màxima. 

A continuació s’esquematitza el procés iteratiu de l’algorisme N-V: 

 

 

L’algorisme es troba comentat en el codi de l’aplicació a l’annex G. 

4.4.6. Botó per visualitzar el transportador 

És el botó “Visualitzar transportador” de la pestanya “Simulació”. Permet realitzar una 

simulació virtual del transportador dissenyat i veure’l a escala en pantalla. Mostra el 

transportador amb el nombre de paletes que s’ha obtingut en els resultats geomètrics i, en 

conseqüència, només funciona si prèviament s’han obtingut aquests resultats. En canvi, els 

resultats suggerits a la pestanya “Resultats dinàmics” no influeixen en el seu funcionament. 

 

 
Fig. 4.4.6-1 Diagrama de funcionament del botó visualitzar transportador 
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Fig. 4.4.5-2 Diagrama del procés iteratiu de l’algorisme N-V 
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Amb el diagrama que es mostra a continuació, es pretén obtenir una visió general de la 

funció de cada botó dins del funcionament de l’aplicació. 

 

 

4.5. Interfície gràfica. Arquitectura de l’aplicaci ó 

La interfície gràfica de Conveyor Optimizer consisteix en una finestra, que sobre quan 

s’executa l’aplicació, amb diferents pantalles de treball distribuïdes en pestanyes. 

En iniciar-se l’aplicació, s’obre l’entorn de treball i apareix una pantalla principal on es pot 

escollir l’idioma. A continuació, es va avançant de pestanya en pestanya seguint un ordre 

lògic d’introducció de dades i obtenció d’informació. Finalment, a la darrera pestanya es 

mostra informació general de l’aplicació i el seu autor. Tot i així, es pot accedir a qualsevol 

de les vuit pestanyes sense seguir l’ordre en què estan distribuïdes. Són les següents: 

• Inici • Resultats geomètrics 

• Esquema cinta • Resultats dinàmics 

• Tipus de cinta • Simulació 

• Paràmetres • Sobre 

Fig. 4.4-2 Diagrama general de la funció de cada botó 
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A continuació, es descriu breument el contingut de cadascuna de les vuit pestanyes de 

l’aplicació. 

*Es poden trobar il·lustracions de les seva aparences a l’annex D. 

4.5.1. Pestanya Inici 

La pestanya Inici és la pestanya que es mostra per defecte al iniciar l’aplicació i actua com 

a pantalla inicial.  

En ella es pot seleccionar l’idioma de treball. Conté el nom de l’aplicació i la imatge d’un 

dels transportadors de l’empresa F.EE pels quals s’ha dissenyat Conveyor Optimizer. 

4.5.2. Pestanya Esquema cita 

En aquesta pestanya es mostra un esquema del transportador amb la representació gràfica 

de les coordenades i distàncies que s’hauran d’introduir en pestanyes posteriors. També 

conté una llegenda amb els noms dels símbols de l’esquema susceptibles de no ser 

entesos per ells mateixos. 

Aquesta pestanya pretén servir com a ajut per identificar els paràmetres que demana 

l’aplicació en pestanyes posteriors. 

4.5.3. Pestanya Tipus de cinta 

És la tercera pestanya per ordre d’aparició. En ella apareix el botó Cercar que, com s’ha 

explicat en l’apartat 4.4.1 d’aquesta memòria, permet introduir l’arxiu amb els paràmetres 

característics del tipus de transportador amb el que es vol treballar. 

Tanmateix, un cop llegit i validat l’arxiu, apareix un missatge de confirmació i es mostren els 

valors del paràmetres en pantalla. 

4.5.4. Pestanya Paràmetres 

La pestanya paràmetres està destinada a la introducció dels valors dels paràmetres 

operatius del transportador que es vulgui dissenyar. Els agrupa segons si són distàncies, 

temps o altres paràmetres necessaris. 

Aquesta pestanya conté el botó per Validar paràmetres, que valida i guarda els valors 

introduïts en les caselles amb fons blanc. Les dues caselles amb fons gris no són editables 

i mostren valors d’interès calculats per l’aplicació a partir dels paràmetres introduïts. També 

conté una casella que activa la funció pulmó buit. 
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Els paràmetres que s’han d’introduir són els següents: 

Distàncies 

• Distància entre eixos de la cinta (mm) 

• Coordenada de la posició de càrrega (mm) 

• Coordenada de la posició de descàrrega (mm) 

• Coordenada del sensor de càrrega (mm) 

• Coordenada del sensor de descàrrega (mm) 

• Coordenada del segon topall de l’anada (mm) 

• Coordenada del primer topall de la tornada (mm) 

Temps 

• Temps de cicle (s) 

• Temps de càrrega (s) 

• Temps de descàrrega (s) 

• Temps net (s) (el seu valor el calcula automàticament l’aplicació) 

Altres 

• Força exercida per paleta (N) 

• Paletes màximes per topall (el seu valor el calcula automàticament l’aplicació) 

• Pas de paleta (mm) 

• Espai necessari pel robot de càrrega (mm) 

• Espai necessari pel robot de descàrrega (mm) 
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4.5.5. Pestanya Resultats geomètrics 

La pestanya resultats geomètrics permet a l’usuari obtenir i consultar els resultats obtinguts 

a partir de les especificacions geomètriques del transportador. Conté el botó Calcular 

resultats, dos caselles d’activació de la funció Equirrepatir topalls –una per l’anada i una 

altra per la tornada- i dos desplegables per seleccionar la posició del sensor en els grups de 

paletes (a la última o a la penúltima). 

Els resultats s’agrupen segons si són de l’anada, tornada o totals. Són els següents: 

Anada 

• Nombre de paletes en càrrega • Nombre de paletes en l’últim topall 

• Nombre de paletes en cua • Nombre de paletes màxim per topall 

• Nombre de paletes en descàrrega • Coordenades dels topalls 

• Nombre de paletes total • Nombre de sensors 

• Nombre de topalls • Coordenades dels sensors 

• Nombre de paletes per topall  

Tornada 

• Nombre de paletes en cua • Nombre de paletes màxim per topall 

• Nombre de topalls • Coordenades dels topalls 

• Nombre de paletes per topall • Nombre de sensors 

• Nombre de paletes en l’últim topall • Coordenades dels sensors 

Total 

• Nombre de paletes màxim  

• Nombre de topalls  

• Nombre de sensors  

Tanmateix, a mode de recordatori es mostra el valor de la distància entre eixos i el pas de 

paleta introduïts a la pestanya “Paràmetres” ja que resulta útil poder veure’ls. 
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4.5.6. Pestanya Resultats dinàmics 

Aquesta pestanya permet introduir els valors de velocitat i nombre de paletes desitjats per 

obtenir, al prémer els botons corresponents, el nombre de paletes i velocitats suggerits 

respectivament. 

També es mostren els valors màxims i mínims de la velocitat (imposats pel tipus de 

transportador) i el nombre màxim de paletes (obtingut en els resultats geomètrics). Els 

valors de les velocitats es mostren en metres per minut (m/min) i en revolucions per minut 

(rpm). El valor de la velocitat desitjada s’ha d’introduir en m/min, tot i que l’aplicació mostra 

el seu equivalent en rpm. 

4.5.7. Pestanya Simulació 

En la pestanya simulació apareix un únic botó que, quan es prem, mostra la representació 

del transportador dissenyat centrat i reduït a l’escala apropiada per la pantalla que s’estigui 

utilitzant. 

4.5.8. Pestanya Sobre 

La pestanya sobre és una pestanya merament informativa que mostra informació general 

de l’aplicació com el seu autor, titulació, dades de contacte, any de creació, etc. També 

mostra una sèrie de suggeriments de com interpretar els resultats obtinguts. 
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5. Comprovació i validació de l’eina 

Aquest capítol se centra en la comprovació de l’aplicació Conveyor Optimizer un cop està 

implementada i construïda, concretament en la validació dels resultats que proporciona. 

Prèviament a construir l’aplicació definitiva, quan es va definir, dissenyar i implementar, es 

va fer una depuració i cerca exhaustiva d’errors d’implementació. Tanmateix, l’ús d’un 

entorn de desenvolupament integrat com el programa NetBeans ha permès anar corregint 

els possibles errors d’escriptura en el codi de l’aplicació i comprovar el seu funcionament a 

mesura que s’implementava. 

Addicionalment, durant la seva implementació, s’han anat creant petites aplicacions 

independents que realitzen funcions específiques de l’aplicació Conveyor Optimizer amb 

l’objectiu de comprovar el seu funcionament individual. Aquestes verificacions individuals, 

han permès validar i corregir aïlladament diferents parts del codi i, en conseqüència, 

funcions de l’aplicació. 

Per exemple, s’ha creat una aplicació que només executa la funció Equirrepatir topalls a 

partir d’un nombre de paletes i quantitat màxima de paletes per topall donats. Tot plegat, ha 

permès comprovar que cascuna de les funcions de les que es composa l’aplicació principal 

proporciona els resultats adequats. D’aquesta forma, s’ha trobat i solucionat el cas 

particular exposat a l’apartat 4.4.3. 

A continuació, es fa una distinció entre la comprovació dels anomenats resultats geomètrics 

i dels resultats dinàmics. 

5.1. Resultats geomètrics 

En aquest apartat es testeja i realitza una sèrie de comprovacions dels resultats geomètrics 

aportats per l’aplicació definitiva. 

El procediment de comprovació consisteix en dissenyar manualment un transportador per, 

tot seguit, introduir-lo a Conveyor Optimizer i comprovar els resultats ell que proporciona. 

Es partirà de les dades inicials que s’han d’introduir a l’aplicació i es calcularan les 

distàncies, coordenades, nombre de paletes màxim, quantitat de paletes per topall, etc. 

resultants. És a dir, primer es calcularan manualment els resultats que proporciona 

Conveyor Optimizer per després comparar-los amb els que ell doni i comprovar si són 

correctes. 
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S’han creat quatre jocs de dades diferents per realitzar sengles comprovacions. En efecte, 

cada joc representa un transportador diferent. A l’annex E, es poden veure i comprovar. A 

cada un, es detallen els paràmetres de partida, els resultats esperats i els resultats 

proporcionats per l’aplicació. 

Com es pot observar, els resultats esperats o calculats manualment coincideixen amb els 

resultats calculats per l’aplicació en tots els casos. A més a més, es pot comprovar que les 

simulacions són correctes i coherents amb els resultats numèrics obtinguts. També s’han 

fet simulacions amb diferents configuracions. En efecte, s’han volgut incloure els resultats 

de les simulacions amb i sense la funció Equirrepartir topalls i amb la funció pulmó buit, 

independentment de la configuració inicial de cada joc de dades. 

Donat que es tracta de jocs de dades que representen transportadors diferents i amb 

configuracions diverses, es valida i es donen per bons els resultats geomètrics que 

proporciona l’aplicació. Tanmateix, d’aquest fet es deriva el correcte funcionament de 

Conveyor Optimizer pel que respecta a la lectura de càlculs, càlcul de resultats numèrics i 

simulació dels transportadors. 

S’anima al lector d’aquesta memòria a utilitzar Conveyor Optimizer –es pot trobar en el 

suport informàtic adjunt a aquesta memòria- i introduir els jocs de dades proporcionats i 

obtenir els resultats exposats als annexes. Tanmateix, també se’l convida a crear els seus 

propis jocs de dades i fer les seves pròpies comprovacions. 

5.2. Resultats dinàmics 

Els Resultats dinàmics estan basats en la filosofia específica de càlcul que s’ha utilitzat i, en 

conseqüència, proporcionen una solució en concordança amb aquesta que pot ser que no 

sigui única ni, segurament, tampoc òptima. 

*A l’aplicació, s’avisa d’aquest fet en la pestanya Resultats dinàmics. 

Per tant, si  es garanteix la correcta traducció de la filosofia a l’algorisme implementat, el 

que s’haurà de validar és la pròpia filosofia. És a dir, si es garanteix que les operacions en 

què es basa són traslladades correctament al llenguatge informàtic del codi de l’aplicació, 

només queda validar-la a ella mateixa. 

La implementació del codi s’ha comprovat exhaustivament tant durant la seva transcripció 

al llenguatge Java, gràcies al corrector ortogràfic i gramatical del NetBeans, com un cop 

finalitzada, mitjançant revisions. 
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D’altra banda, donat que la filosofia ha estat creada juntament amb el personal dissenyador 

de transportadors de l’empresa, queda patent que aquesta compleix els supòsits i requisits 

sobre els quals serà utilitzada. Es tracta d’una filosofia que proporciona resultats heurístics i 

aproximats sempre subestimant la capacitat del transportador a la baixa. La seva manera 

de procedir i funcionament es detalla a l’apartat 4.5.6 d’aquesta memòria. 

Tot plegat, la comprovació que s’ha fet dels resultats dinàmics ha estat amb dissenyadors 

de transportadors de l’empresa F.EE que, fruit de l’experiència, reconeixen si un resultat pot 

ser coherent o no. 

S’han utilitzat els jocs de dades creats per la comprovació dels resultats geomètrics de 

l’apartat anterior. Aquests han estat introduïts a Conveyor Optimizer i, seguidament, se li 

han donat velocitats i nombres de paletes desitjats per obtenir suggeriments de nombres de 

paletes i velocitats respectivament. De nou, a l’annex E es poden consultar aquests 

resultats. 

S’han obtingut resultats coherents que en principi són factibles i, si més no, compleixen 

l’objectiu d’aquesta part de l’aplicació, que no era un altre que orientar i donar una primera 

idea i estimació al dissenyador. 

Consideracions 

D’altra banda, aquestes comprovacions també han permès trobar el que es podrien 

anomenar consideracions o limitacions dels resultats dinàmics que proporciona l’aplicació i 

que han de ser considerats en el seu ús. 

Cal tenir en compte que l’aplicació es comporta millor i dóna solucions més coherents entre 

els dos algorisme (V-N i N-V) per a valors de velocitat i nombre de paletes desitjats 

allunyats dels valors límit. És a dir, a prop dels valors límit poden sorgir divergències entre 

el nombre de paletes que suggereix el V-N a una velocitat i la velocitat que suggereix el N-V 

amb aquest nombre de paletes. 

Pel cas de la velocitat, les velocitats òptimes de treball estan entre la màxima i la mínima. 

Per les paletes, els valors òptims estan entre l’1 i el nombre màxim. A mesura que aquests 

valors s’apropen als límits, es comença a perdre el vincle i la concordança entre l’algorisme 

N-V i el V-N. 

Principalment, aquest fet és degut a que el valor de la velocitat és un número real i en 

conseqüència continu, però en canvi el nombre de paletes és un número natural i, per tant, 

discret. Aquesta diferència es magnifica a prop dels valors límit, perquè un algorisme pot no 

trobar solució, però l’altre si. Per exemple, un algorisme podria necessitar iterar amb un 

nombre de paletes decimal o superior al màxim i per tant no trobar solució, però l’altre 
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algorisme iterar amb un valor decimal de velocitat, fet que si és possible degut a que la 

velocitat és un número real, i trobar un nombre de paletes enter com a solució. 

Tot i així, en els rangs de treball normals s’acostumen a utilitzar valors de velocitat i de 

nombre de paletes que no són propers als límits. En efecte, la velocitat de confort del 

transportador podria estar entre 6 i 7 metres per minut, valors allunyats del límits inferior i 

superior típics de 1 m/min i 9 m/min respectivament. Per la qual cosa, aquest 

comportament anòmal no suposa un fet summament greu i, simplement, s’ha de tenir en 

compte a l’hora d’utilitzar l’aplicació. 
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6. Ús en altres àmbits 

Des del començament, aquest Projecte s’ha centrat en els transportadors amb funció 

d’acumulació emprats a la indústria de l’automòbil. Tot i així, un cop obtinguda l’eina que es 

plantejava al capítol 3, s’ha arribat a la determinació de que l’aplicació que s’ha creat no 

està limitada al disseny de transportadors de carrosseries i que pot ser utilitzada en altres 

terrenys. 

Els resultats que s’han obtingut poden ser extrapolats a altres àmbits o indústries, sempre i 

quan així sigui possible i s’utilitzin famílies de cintes transportadores amb funció 

d’acumulació de paletes. 

D’aquesta forma, es pot establir una relació directa entre el transport de carrosseries dins 

de la indústria de l’automoció abordat en aquest estudi i la logística en altres sectors 

diferents amb l’objectiu de traslladar els resultats o les solucions assolits. Arran d’aquest fet, 

el projecte passa a abastar un camp molt més ampli que el contemplat inicialment i s’obre a 

un gran ventall d’àrees d’aplicació més diverses.  

El sector de l’alimentació n’és un exemple, a on també s’utilitzen aquest tipus de cintes 

transportadores per omplir envasos i llaunes. El mateix succeeix en el sector farmacèutic, el 

sector dels productes de neteja, el sector tèxtil i en qualsevol altre sector on s’utilitzin cintes 

transportadores amb funció d’acumulació. En tots ells, les empreses encarregades de la 

logística dels productes són susceptibles de necessitar una eina com Conveyor Optimizer i, 

per tant, passen a convertir-se en possibles usuaris. 

Fins i tot, els resultats poden ser extrapolats a sistemes on no hi ha robots de càrrega i 

descàrrega i són els operaris qui realitzen aquestes tasques.  
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7. Avaluació econòmica del cost de l’aplicació 

En aquest capítol es realitza una avaluació econòmica del cost de l’aplicació creada. 

En primer lloc, es desenvoluparà el pressupost de l’aplicació Conveyor Optimizer i, 

posteriorment, es durà a terme un petit estudi de rendibilitat econòmica i s’obtindrà un preu 

de venda recomanat. 

El que es pretén és realitzar un estudi el més semblant possible a la realitat i, per tant, es 

suposarà que aquest Projecte s’ha dut a terme sota les condicions que es donarien en el 

món professional real, amb els corresponents costos que implica aquest fet. 

7.1. Pressupost 

El costos que s’han incorregut directament en la creació de l’aplicació són de naturaleses 

diferents. No s’han tingut en compte aspectes com l’ús de les instal·lacions de l’empresa, 

l’ús del despatx de l’autor, ni qualsevol altre cost que no depengui directament de la creació 

de l’aplicació. 

A continuació, es descriu breument cada partida dels costos i es fa una estimació de la 

seva quantia el més semblant possible a la realitat. 

7.1.1. Tutor 

Tot Projecte de Fi de Carrera és tutelat per una persona docent. En aquest cas, les tutories 

s’han dut a terme fora de l’horari lectiu de la Universitat i, degut a que el tutor pertany a 

l’empresa per a la que s’ha fet el Projecte, s’han dut a terme dins de l’horari laboral. 

S’han fet unes 25 tutories o preses de contacte formals d’una hora de duració mitjana i el 

sou mig del director és de 100 €/h: 

 

Tutories Duració (h) Cost (€/h) Cost total 

25 1 100 2.500 € 

 

En el món professional, aquesta partida de costos correspondria a les preses de contacte 

amb el client de l’aplicació. El càlcul del seu cost s’hauria d’adequar a cada situació. 

Fig. 7.1.1-1 Cost de la partida “Tutor” 
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7.1.2. Creació de l’aplicació 

La creació de l’aplicació és la partida dels costos que ha suposat la quantia més gran. Es 

pot dividir en diferents subpartides o etapes: 

• Identificació de l’eina necessària. Contempla l’estudi i observació d’una cinta 

transportadora de l’empresa duts a terme per identificar l’eina necessària i acotar el 

seu abast. 

• Estructura i forma de l’eina. Definició exhaustiva de l’eina i identificació dels resultats 

que ha de proporcionar. 

• Creació de l’algorisme. Disseny i creació de l’algorisme de l’aplicació fora de l’entorn 

informàtic (a mà i en paper). Part principal del codi de l’aplicació. 

• Aprenentatge del llenguatge Java i de l’ús del programa NetBeans. L’autor no tenia 

coneixements previs de llenguatge Java. S’ha hagut de fer un aprenentatge 

d’aquest idioma i de l’entorn de programació NetBeans. Aquesta partida també 

inclou la instal·lació de NetBeans i de les llibreries de programació necessàries. 

• Implementació del codi. Creació de l’aplicació i traducció de l’algorisme al llenguatge 

de programació Java. 

• Implementació de la interfície gràfica. Disseny, creació i implementació de 

l’arquitectura i entorn gràfic de l’aplicació. 

• Comprovacions i cerca d’errors. Depuració de l’aplicació, cerca d’errors i creació de 

jocs de dades per comprovar i validar el seu funcionament. 

• Traducció. Traducció de l’aplicació als quatre idiomes de treball. En el cas de 

l’alemany, ha estat personal propi de l’empresa qui ha fet les traduccions. Tot i així, 

s’ha considerat el mateix preu/hora donat que les traduccions a l’alemany també 

han hagut de ser implementades en l’aplicació per l’autor. 

No totes les etapes han estat fetes en l’ordre en què apareixen, la realització d’algunes s’ha 

fet simultàniament. 

A continuació, es desglossa la partida “creació de l’aplicació” en les diferents subpartides 

exposades anteriorment i es detallen els seus costos. S’ha considerat que la creació d’una 

aplicació d’aquest tipus pot requerir unes 900 hores de feina aproximadament. Uns 5 

mesos i mig tenint en compte una jornada laboral de 8 hores al dia durant 5 dies a la 

setmana. S’ha considerat un salari de 30 € l’hora com a sou mitjà d’un enginyer del sector 
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industrial segons un estudi del “Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzkoa” de l’any 

2013 (l’estudi es pot consultar a la referència bibliogràfica [11]).  

 

 Hores (h) Cost (€/h) Cost total 

Identificació eina 20 30 600,00 € 

Estructura eina 30 30 900,00 € 

Creació algorisme 350 30 10.500,00 € 

Aprenentatge Java i NetBeans 100 30 3.300,00 € 

Implementació codi 250 30 7.500,00 € 

Implementació interfície gràfica 100 30 3.000,00 € 

Comprovacions  i cerca d'errors 40 30 900,00 € 

Traducció 10 30 300,00 € 

TOTAL 900 30 27.000,00 € 

 

7.1.3. Desplaçaments 

La seu de l’empresa F.EE per a la qual s’ha realitzat el Projecte està situada a Pallejà, 

província de Barcelona. L’autor del Projecte resideix a Barcelona i, per la qual cosa, ha 

hagut d’incórrer unes despeses de desplaçament. 

S’ha considerat el desplaçament com el trajecte comprès entre l’ETSEIB (a Barcelona) i 

l’empresa (a Pallejà). Els trajectes es realitzen per l’autovia B-23 i l’autovia A-2. El trajecte 

d’anada és de 14,2 kilòmetres i el de tornada de 13,4 kilòmetres. Les distàncies han estat 

calculades mitjançant Google Maps (es poden consultar al capítol de pressupost dels 

annexes). Per tant, el desplaçament total equival a 27,6 kilòmetres. 

Considerant que 20 tutories s’han fet a l’empresa i 5 a l’ETSEIB, que els desplaçaments 

s’han dut a terme en cotxe i que els costos migs per kilòmetre recorregut en vehicle privat 

(segons el Pla Director de Mobilitat 2008, referència bibliogràfica [10]) són de 0,27 €/km: 

 

Desplaçaments Distància (km) Cost (€/km) Cost total 

20 27,6 0,27 149,04 € 

 
Fig. 7.1.3-1 Cost de la partida “Desplaçaments” 

Fig. 7.1.2-1 Costos de les subpartides i de la partida “Creació de l’aplicació” 
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7.1.4. Amortització dels equips informàtics 

Donat que la realització d’aquest Projecte comporta un gran nombre d’hores d’ús 

d’ordinadors, té sentit considerar l’amortització d’aquests en l’estudi del cost de l’aplicació.  

L’Agencia Tributaria permet amortitzar un equip informàtic en un període mínim de dos 

anys i en un màxim de deu (consultar el càlcul d’aquests períodes a l’annex F, veure també 

la referència bibliogràfica [17]). 

S’han utilitzat principalment dos ordinadors. S’ha considerat oportú considerar una vida útil 

de 5 anys per ordinador al tractar-se d’equips domèstics. Un és un ordinador de sobretaula 

de la marca Hewlett-Packard amb més de 5 anys d’antiguitat i sense valor residual, per la 

qual cosa el seu valor net contable és 0. 

L’altre és un ordinador portàtil de 3 anys d’antiguitat de la marca Hewlett-Packard, amb un 

valor inicial de 1.100 € i un valor residual estimat al final de la seva vida útil de 100 €. A 

continuació es detalla la partida de cost deguda a l’amortització d’aquest ordinador 

mitjançant el mètode lineal: 

 

Valor inicial 1.100,00 € 

Valor residual 300,00 € 

Vida útil 5 anys 

Amortització anual 160,00 € 

Amortització mensual 13,33 € 

Mesos d'ús 3,5 mesos 

Amortització total 46,67 €  

 

*A l’annex “Pressupost” es pot consultar el càlcul detallat de l’amortització. 

 

7.1.5. Ensenyament de l’ús de l’aplicació 

Aquesta partida inclou el temps necessari per ensenyar als usuaris de l’empresa a utilitzar 

l’aplicació. En el cas d’aquest Projecte, el tutor del mateix ha estat l’usuari a qui s’ha 

Fig. 7.1.4-1 Cost de la partida “Amortització” 
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ensenyat a fer servir l’aplicació al llarg de la seva creació. També s’inclou la creació de la 

base de dades per diferents tipus de famílies. 

De nou, s’ha considerat un sou mitjà de 30 € l’hora per un enginyer del sector industrial. 

 

Duració (h) Cost (€/h) Cost total 

3 30 90,00 € 

 

7.1.6. Cost total de l’aplicació 

Sumant totes les partides de despeses, s’obté el cost total o pressupost de creació 

l’aplicació Conveyor Optimizer: 

 

Partida Cost Percentatge 

Tutor 2.500,00 € 8,39% 

Creació aplicació 27.000,00 € 90,65% 

Desplaçaments 149,04 € 0,50% 

Amortització equip informàtic 46,67 € 0,16% 

Ensenyament ús aplicació 90,00 € 0,30% 

TOTAL 29.785,71 € 100,00% 

 

Per tant, el pressupost o cost total de l’aplicació Conveyor Optimizer ascendeix a una 

quantia aproximada de 29.785,71 €, dels quals pràcticament el 90% correspon al seu cost 

de creació. 

 

 

Fig. 7.1.6-1 Cost total de creació de l’aplicació 

Fig. 7.1.5-1 Cost de la partida “Ensenyament” 
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7.2. Estudi de rendibilitat econòmica 

7.2.1. Preu de venda 

En primer lloc, es proposarà un preu de venda de Conveyor Optimizer. Es consideren 

diversos percentatges de benefici en la seva venda: 

 

Benefici (%) 10,00%  15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

Benefici (€) 2.978,57 € 4.467,86 € 5.957,14 € 7.446,43 € 8.935,71 € 

Preu de venda 32.764,28 € 34.253,56 € 35.742,85 € 37.232,13 € 38.721,42 € 

Preu arrodonit 32.700,00 €  34.200,00 € 35.700,00 € 37.200,00 € 38.700,00 € 

Benefici brut 2.914,29 € 4.414,29 € 5.914,29 € 7.414,29 € 8.914,29 € 

Impost (30%) 874,29 € 1.324,29 € 1.774,29 € 2.224,29 € 2.674,29 € 

Benefici net 2.040,01 €  3.090,01 € 4.140,01 € 5.190,01 € 6.240,01 € 

 

Tenint en compte que el cost total de l’aplicació ascendeix a 29.785,71 € i la magnitud de 

l’estalvi que l’empresa obté gràcies al seu ús (es veurà a l’apartat següent), es creu oportú 

obtenir un benefici aproximat d’un 20% en la seva venda. 

Així, el preu de venda recomanat de l’aplicació és de 35.700 € (s’arrodoneix a la baixa) i el 

benefici esperat abans d’impostos és d’uns 5.914,29 €. Si s’aplica un impost del 30% sobre 

el benefici, el benefici net es redueix a 4.140,01 €. 

El preu de venda de l’aplicació inclou tot el que en el pressupost del projecte s’ha tingut en 

compte, com és la creació de la base de dades, l’ensenyament de l’ús de l’aplicació, 

desplaçaments dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, etc. juntament amb una còpia del 

manual d’ús de l’aplicació que es pot trobar als annexes. 

Tot i això, aquest preu podria variar en funció de diversos factors com són la situació del 

mercat, acords amb el client, compromisos futurs, etc. 

En el cas de venda d’aplicacions similars, caldria tenir en compte que aquest preu de venda 

s’ha calculat tenint en compte el cost inicial de l’aplicació i que, si s’hagués de tornar a fer, 

no caldria fer per exemple l’aprenentatge del llenguatge Java i del programa NetBeans. 

Fig. 7.2.1-1 Desglossament del benefici final en la venda de l’aplicació 
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7.2.2. Rendibilitat econòmica de l’aplicació 

Aquest apartat és un estudi de rendibilitat econòmica que pretén servir d’exemple per 

avaluar la utilitat de Conveyor Optimizer i l’estalvi econòmic que suposa el seu ús. 

El preu promig aproximat d’algunes de les variables influenciades pels resultats aportats 

per l’aplicació, per situar al lector en la magnitud dels seus costos, és: 

• Cinta transportadora estàndard = 25.000 € 

• Paleta = 250 € 

• Porta-peces de la paleta = 600 € 

L’empresa F.EE dissenya en promig unes 250 cintes transportadores a l’any i el cost mitjà 

que li suposa el disseny d’un transportador és de 40 €/h. El personal de l’empresa ha 

estimat que Conveyor Optimizer pot estalviar unes 3 hores de treball en el disseny de cada 

transportador. Per tant: 

• 250 cintes/any * 3 h/cinta = 750 h/any 

• 750 h/any * 40 €/h = 30.000 €/any 

Per tant, l’aplicació estalvia a F.EE 750 hores de treball a l’any. Traduït en diners, l’ús de 

Conveyor Optimizer suposa un estalvi d’uns 30.000 € per l’empresa. 

Tenint en compte la despesa inicial de 35.700 € per la compra de Conveyor Optimizer i 

considerant una taxa de descompte del 5%, s’obtenen els fluxos de caixa (relacionats 

exclusivament amb l’aplicació) següents en un horitzó de 4 anys: 

 

Any 0 1 2 3 4 

Depesa -35.700,00 € - - - - 

Estalvi - 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Cash flow -35.700,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

CF acumulat -35.700,00 € -5.700,00 € 24.300,00 € 54.300,00 € 84.300,00 € 

VAN acumulat  -35.700,00 € -7.128,57 € 20.082,31 € 45.997,44 € 70.678,52 € 

 
Fig. 7.2.2-1 Fluxos de caixa i VAN de la inversió 
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Per tant, queda palès que la compra de Conveyor Optimizer resulta rendible per l’empresa i 

que, aquesta rendibilitat es produeix a curt termini. En efecte, tant el cash flow (flux de 

caixa) com el VAN (cash flow actualitzat) passen a ser positius en el segon any . Per tant, la 

inversió es recupera en dos anys, és a dir, el payback o període de retorn de la inversió és 

de dos anys. 

La TIR o Taxa Interna de Retorn indica quina és la taxa de descompte que provoca que el 

VAN d’un projecte sigui 0. Pot utilitzar-se com a indicador de la rendibilitat. En efecte, quant 

major sigui la TIR, major rendibilitat del projecte. En aquest cas, a 4 anys vista, la TIR 

resultant és d’un 75,09%. És un valor molt elevat i, en concret, molt superior a la taxa de 

descompte suposada del 5%. 

Resumint, en un horitzó de 4 anys: 

• VAN = 70.678,52 € 

• TIR = 75,09% 

• Payback = 2 anys 

Tot plegat, si es vol assumir una amortització de l’aplicació en 2 anys, donat que l’empresa 

dissenya 250 cintes transportadores a l’any, es pot associar una amortització de l’aplicació 

de 70 € a cada transportador dissenyat. 
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8. Estudi d’impacte ambiental 

En aquest capítol es pretén preveure i avaluar els possibles efectes que l’ús de l’aplicació 

Conveyor Optimizer pot tenir sobre l’ambient i l’entorn dins del seu marc d’actuació. 

Les cintes transportadores acostumen a tenir un consum energètic baix comparat amb 

altres aparells o eines utilitzats a la indústria. El consum principal prové del motor que les 

acciona i permet el desplaçament de les paletes.  

 

 

El consum d’energia dels motors es pot calcular de la següent forma a partir del temps de 

funcionament a una certa potència: 

E = P · t        (Eq. 8-1) 

La potència que un transportador necessita per funcionar és deguda a tres potències 

principals: 

1. En primer lloc, la potència deguda a la velocitat lineal de desplaçament del 

transportador. Es calcula a partir de la força que s’ha d’exercir per superar la fricció 

de les parts mòbils contra les fixes per la velocitat de transport. Aquesta força de 

fregament és bastant petita i acostuma a estar al voltant dels 4 N per metre lineal de 

pulmó (és a dir, 4 N per cada metre de distància entre els eixos). 

P = F · v      (Eq. 8-2) 

2. La potència deguda a la força que s’exerceix contra les paletes que estan 

retingudes pels topalls. Cada topall acostuma a suportar una força màxima d’uns 

Fig. 8-1 Motor d’una cinta transportadora 
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400 N. Per tant, quantes més paletes estiguin parades, més força i potència haurà 

de realitzar el motor. Aquest fet implica un increment de potència del motor. La 

velocitat torna a ser la de transport i l’equació per calcular la potència, l’Eq. 8-2. 

3. Finalment, en els girs, el motor ha de realitzar un parell per moure les paletes a una 

certa velocitat angular degut a que estan allunyades a una certa distància del centre 

de rotació. Els girs impliquen pics elevats i puntuals de potència que solen tenir una 

duració d’uns 3 segons. 

P = Γ · ω       (Eq. 8-3) 

Per tant, la potència que desenvolupa el motor depèn de la velocitat de treball i del nombre 

de paletes usades. Totes dues variables depenen directament del temps de cicle, però 

aquest és un paràmetre fixat i que no pot ser variat. 

Tanmateix, F.EE posa en pràctica sistemes que redueixen el consum energètic com a 

mesura d’estalvi i de reducció de l’impacte mediambiental. N’és un exemple el fet de que 

els transportadors dissenyats per l’empresa, intenten sincronitzar el gir de les paletes en 

l’anada i en la tornada (les dos paletes estan buides) per aprofitar l’empenta que provoca la 

baixada d’una per fer pujar l’altre. Teòricament, d’aquesta forma el consum energètic degut 

al procés de gir correspon només a les pèrdues per fricció. Amb aquesta mesura, la 

potència puntual requerida en els girs pot ser reduïda en un 70%. 

Els motors que utilitzen les cintes transportadores d’aquest estudi són elèctrics. Per tant, la 

font d’energia és l’electricitat provinent de la xarxa elèctrica. No s’utilitzen motors de 

combustió interna, entre d’altres, degut a que no resulten apropiats en els processos 

totalment automàtics i robotitzats en què s’utilitzen. 

D’altra banda, en el disseny dels transportadors normalment acostuma a haver la tendència 

de posar més paletes de les necessàries, amb la conseqüent despesa inicial i energètica 

que prova aquest fet. Per tant, el fet de que l’aplicació creada pugui suggerir menys paletes 

en un moment donat, pot ajudar a prendre consciència d’aquest aspecte. 

Normalment, la configuració estàndard de disseny d’un transportador implica que el seu 

motor hagi de desenvolupar menys potència que la nominal. La capacitat de potència 

restant  es reserva per poder recuperar-se de situacions imprevistes, possibles retards, fer 

front a pics de demanda, etc. 

Els motors que s’acostumen a utilitzar en les cintes transportadores dissenyades per 

l’empresa són de 0,37 kW o de 0,55 kW de potència nominal. L’energia que acostumen a 

consumir en una hora en condicions normals de funcionament es composa d’un terme fix 

degut al funcionament del propi motor i al terme degut al funcionament de la cinta 
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transportadora que s’ha explicat anteriorment (150 Wh com a valor promig en una hora de 

funcionament). En total, el consum és el següent: 

• 100 Wh + 150 Wh = 250 Wh (0,25 kWh) amb el motor de 0,37 kW 

• 130 Wh + 150 Wh = 280 Wh (0,28 kWh) amb el motor del 0,55 kW 

8.1. Origen i impacte ambiental de l’energia elèctr ica 

Tot i que l’ús de l’electricitat pot semblar poc contaminant, el problema sorgeix quan 

s’analitza el seu origen o procedència. Donada la importància de l’electricitat en el 

funcionament dels transportadors, s’estudiarà el seu origen i impacte mediambiental. 

Segons dades de la companyia elèctrica Endesa [12], la mitjana nacional de les emissions 

de diòxid de carboni per kWh d’energia elèctrica consumit és de 0,24 kg CO2/kWh i els 

residus radioactius generats són 0,39 µg/kWh. L’origen de l’energia elèctrica subministrada 

és el següent: 

 

 

8.2. Impacte ambiental de l’ús de Conveyor Optimize r 

Es pot suposar que els suggeriments que Conveyor Optimizer proporciona poden ajudar a 

optimitzar la velocitat i el número de paletes en condicions normals i reduir la potència 

utilitzada pel motor en un 15%. Això suposa una reducció en la potència de treball de 37,5 

W en el motor de 0,37 kW i de 42 W en el de 0,55 kW. 

Per quantificar la millora en l’impacte ambiental d’aquesta reducció de potència, es pot 

estimar un ús d’un transportador de 20 hores al dia (dos torns i mig de treball) durant 250 

dies a l’any. Això implica unes 5.000 hores de treball anuals. Si es suposa que un 80% del 

Fig. 8.1-1 Origen de l’energia elèctrica subministrada [12] 



Pàg. 60  Memòria 

 

temps el motor treballa en règim normal, en total funcionarà 4.000 h/any a la potència de 

condicions normals de treball. 

Tot plegat, considerant el motor de major consum, l’ús de l’aplicació genera: 

• Estalvi de consum de 168 kWh 

• Reducció d’emissió de 40,32 kg de diòxid de carboni 

• Reducció de 65,52 µg de residus radioactius 

Com a dada de referència, a Espanya cada ciutadà emet una mitja de 9,8 tones de CO2 a 

l’any [12]. 

 

MOTOR: 0,37 kW 0,55 kW 
 

CONSUM ANUAL 

Estalvi de potència 37,5 42 W 

Temps funcionament 4000 4000 h/any 

Estalvi de consum 150 168 kWh 

EMISSIONS 

Diòxid de Carboni 0,24 0,24 kg CO2/kWh 

Residus radioactius 0,39 0,39 µg/kWh 

REDUCCIÓ D'EMISSIONS 

Diòxid de Carboni 36 40,32 kg CO 2 

Residus radioactius 58,5 65,52 µg 

 
Fig. 8.2-1 Càlcul de la reducció d’emissions 
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Conclusions 

Un cop finalitzat l’estudi, s’ha arribat a les conclusions que s’exposen a continuació. 

En primer lloc, s’ha assolit l’objectiu proposat a la introducció, que consistia en el disseny i 

creació d’una eina d’ajut en el procés de disseny dels transportadors de carrosseries 

utilitzats a la indústria automobilística. 

La solució plantejada consisteix en una aplicació informàtica anomenada Conveyor 

Optimizer que automatitza part del procés de disseny dels transportadors, estalviant temps i 

evitant possibles errors de càlcul. Tot i així, cal dir que l’aplicació no pretén substituir el 

treball dels dissenyadors i que s’ha d’entendre i utilitzar com una eina complementaria en el 

procés de disseny. 

Conveyor Optimizer compleix amb els requisits plantejats en el seu disseny. Concretament, 

es pot afirmar que s’ha intentat garantit la interacció amb l’aplicació per part dels usuaris  i 

ha estat creada de la forma més clara, intuïtiva i evident possible tot seguint un ordre lògic 

d’introducció i obtenció de la informació. La possibilitat d’escollir l’idioma de treball suposa 

un plus afegit en aquest aspecte. 

Tanmateix, s’ha aconseguit dissenyar una eina versàtil que no està lligada a un tipus de 

cinta transportadora en concret i que serveix per distintes famílies o configuracions de 

transportadors. 

Com a limitació dels resultats proporcionats, cal tenir en compte que, en la part de resultats 

dinàmics, l’aplicació es comporta millor per valors de velocitat i nombre de paletes desitjats 

allunyats dels valors límit. Tot i així, en els rangs de treball normals, s’acostumen a utilitzar 

valors de velocitat i de nombre de paletes que no són propers als límits. Per la qual cosa, 

aquest fet no és summament greu i, simplement, s’ha de tenir en compte a l’hora d’utilitzar 

l’aplicació. 

Una de les conclusions més rellevants d’aquest Projecte és que s’ha arribat a la 

determinació de que l’aplicació creada no està limitada al disseny només de transportadors 

de carrosseries, sinó que pot ser utilitzada en altres terrenys. En efecte, pot ser extrapolada 

a altres àmbits o indústries i ser utilitzada en processos logístics d’altres sectors. Fins i tot, 

es pot utilitzar en sistemes on no hi ha robots de càrrega i descàrrega i són els operaris qui 

realitzen aquestes tasques. D’aquesta forma, el Projecte passa a tenir un abast molt més 

ampli que el contemplat inicialment i s’obre a un gran ventall de camps i àrees d’aplicació 

més diversos.  
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En l’última part de l’estudi, s’ha realitzat una avaluació econòmica del cost de l’aplicació i 

s’ha comprovat que la seva utilització resulta rendible per l’empresa, fins i tot a molt curt 

termini. 

Finalment, l’estudi d’impacte ambiental ha permès posar en evidència que l’ús de Conveyor 

Optimizer pot ajudar a reduir les emissions de substàncies nocives degudes al 

funcionament dels transportadors i afavorir, d’aquesta forma, el medi ambient, aspecte que 

resulta de molta importància avui dia. 

Evolució futura. Continuació del projecte 

Per acabar, es pretén fer una recomanació de possibles accions futures. 

Com a possible continuació d’aquest projecte, es planteja afegir a l’aplicació la possibilitat 

d’introduir valors com el preu de les paletes, el consum energètic del motor, el preu del 

kilowatt hora, les emissions de substancies nocives per kWh consumit, etc. 

D’aquesta forma, els resultats suggerits podrien estar basats en una ponderació segons la 

importància que es vulgui donar a cadascuna de les noves variables introduïdes. Per tant, 

la velocitat i el nombre de paletes suggerits tindrien en compte factors com la inversió inicial 

pel fet de posar més paletes, la despesa d’energia amb les seves conseqüents emissions 

per anar a velocitats elevades, etc. 

També es suggereix la incorporació de la possibilitat de lectura del tipus de transportador 

des d’altres formats d’arxiu com pot ser un full de càlcul (com Microsoft Excel), que en 

ocasions pot resultar útil.  
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