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Resum 

Aquest projecte consisteix en comprovar el correcte funcionament d’una instal·lació 
automatitzada d’emmagatzematge i preparació de comandes dissenyada per Siemens Dematic 
per a Mobel Linea,S.L., empresa dedicada a la fabricació de mobles d’oficina. 

La nova instal·lació està formada per un magatzem sobredimensionat per les necessitats 
actuals de l’empresa i per una zona de preparació de comandes. 

Mitjançant l’eina de simulació i, més concretament, del paquet informàtic Witness de Lanner 
Group, es determinen quin són els paràmetres de funcionament que permeten que es 
compleixin les especificacions de l’empresa. Aquestes especificacions marquen que han de 
circular per la instal·lació un total de 1800 paletes en un torn de treball de 8 hores. 

L’anàlisi del funcionament de la instal·lació posa de manifest la complexitat dels moviments que 
s’hi produeixen i per tant, s’ha dividit el sistema en tres parts que es modelitzen 
independentment l’un de l’altre: la part de col·lectors i elevadors, la part de magatzem i 
elevadors i finalment la part de preparació de comandes. Posteriorment es realitza el model de 
la instal·lació completa. 

L’experimentació amb els tres submodels permet comprovar la capacitat de cadascun d’ells 
independentment de la resta de la instal·lació. El model complet permet veure posteriorment 
com afecten al rendiment del sistema les interaccions entre les parts de la instal·lació. 

Els resultats obtinguts mitjançant la simulació són els temps mitjos de picada per cada via de 
producció i la longitud màxima de magatzem que es pot utilitzar de manera a assolir les 
especificacions de l’empresa. 
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1. Introducció 

1.1. Presentació i justificació del projecte 

L’empresa Mobel Linea,S.L., que es dedica a la fabricació i a la distribució de mobiliari d’oficina, 
està ubicada a Cervera (Lleida). L’expansió de l’empresa en la distribució i en l’exportació ha fet 
imprescindible una ampliació i modernització de les seves instal·lacions. 

Per tal de millorar el procés d’emmagatzematge i de preparació de comandes s’ha construït un 
magatzem automatitzat de 8 passadissos en una nova nau industrial adossada a una nau ja 
existent. En un primer moment, es va preveure la construcció del magatzem en dues fases: 
construir en primer lloc 4 passadissos i ampliar-lo posteriorment fins a 8 passadissos però per 
raons econòmiques es va optar per realitzar la instal·lació en la seva totalitat i per tant, el 
magatzem està sobredimensionat per les necessitats actuals de l’empresa. 

La nova instal·lació, dissenyada per Siemens Dematic (grup Siemens), consta d’un magatzem i 
d’una zona de preparació de comandes. La instal·lació ha estat totalment automatitzada i tot el 
flux de material estarà gestionat mitjançant un sistema informatitzat. 

1.2. Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte és comprovar que la instal·lació dissenyada compleix amb les 
especificacions tècniques requerides per Mobel Linea i dissenyades per Siemens Dematic. 

Per assolir aquest objectiu s’utilitzarà la tècnica de simulació per esdeveniments discrets. Es 
realitzaran models de les instal·lacions amb els quals es simularà el seu funcionament i 
s’analitzaran els resultats obtinguts. 

La simulació es realitzarà amb el programa Witness 9.3 de Lanner Group. Aquest paquet 
informàtic és un programa que permet aplicar els conceptes bàsics sobre sistemes productius i 
logístics per realitzar una simulació temporal del sistema d’estudi. 
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2. Descripció de la instal·lació 

A la zona industrial de Cervera (Lleida) on l’empresa té ubicades les instal·lacions de fabricació 
s’ha construït la nova nau que comprèn el magatzem i la zona de preparació de comandes, 
instal·lacions objecte d’aquest projecte que tenen prevista la seva entrada en funcionament a 
l’octubre del 2003. 

A la fotografia 2.1 es pot veure el magatzem al fons, darrera la nau de fabricació. 

 
Fig. 2.1: Instal·lació de MOBEL LINEA ubicada a Cervera 
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2.1. Descripció general 

La instal·lació de Mobel Linea es divideix en 3 zones diferenciades com es mostra en la figura 
2.2. 

 1. Zona de fabricació 

 2. Zona de magatzem i entrada de matèria primera 

 3. Zona de preparació de comandes 

 

2.1.1. Zona de fabricació 

A la zona de fabricació de Mobel Linea es realitzen diversos processos de transformació a la 
matèria primera o als productes semi-acabats. Aquesta secció consta de fusteria, envernissada, 
tractament del ferro, pintura del ferro, tapisseria de cadires,... 

Les peces de fabricació són peces individuals i no productes complets. Més endavant s'insistirà 
sobre aquest punt ja que és important per entendre el funcionament de la zona de preparació 
de comandes. 

2.1.2. Zona de magatzem i entrada de matèria primera 

En aquesta zona s'emmagatzema la matèria primera i les peces que s'obtenen de fabricació. La 
matèria primera es guarda al magatzem fins a la seva utilització a la zona de producció i les 
peces de fabricació es guarden fins que són necessàries per satisfer les comandes dels clients. 

MAGATZEM 
I ENTRADA DE MATÈRIA 

PRIMERA 

PREPARACIÓ DE 
COMANDES 

FA
B

R
IC

A
C

IÓ
 

Fig. 2.2: Esquema general de la instal·lació de Mobel Linea 
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El punt d'entrada de matèria primera està situat al costat del magatzem. L'emmagatzematge 
d'aquesta és directe i la matèria primera no passa per les altres dues zones si no és necessari. 

En la següent fotografia (figura 2.3) es mostra l’edifici del magatzem al fons, juntament amb la 
nau d’entrada de matèria primera annexada a l’esquerra. A la dreta també es pot veure una part 
de la nau de fabricació. 

 

2.1.3. Zona de preparació de comandes 

En aquesta última zona es preparen les comandes dels clients. La instal·lació automatitzada 
(magatzem, transelevadors i col·lectors) fa arribar fins aquesta zona les paletes que contenen 
les peces necessàries per completar les comandes dels clients. 

La preparació de les comandes consisteix en el muntatge dels productes que són massa 
complexes perquè els pugui muntar el propi client i en l'empaquetament de les peces que 
formen els altres productes de fàcil muntatge. Aquesta tasca es realitza durant un torn de treball 
de 8 hores. 

2.2. Descripció de la part de la instal·lació analitzada 

La zona de magatzem i la zona de preparació de comandes són les noves instal·lacions de les 
quals Mobel Linea ha encarregat el disseny i la construcció per tal de millorar el servei als 

Fig. 2.3: Nova instal·lació de Mobel Linea: magatzem 
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clients pensant en l'expansió de l'empresa. Aquestes dues zones formen el sistema que s'ha 
simulat i a continuació es descriuen amb més detall. 

A la figura 2.4 es mostra la distribució en planta de la instal·lació (Ref.[1]). 

 

S’ha intentat conservar la distribució real al crear la part gràfica del model de simulació per tal de 
facilitar la comprensió del funcionament del sistema. La següent figura (figura 2.5) mostra la 
pantalla del programa de simulació amb la zona de preparació de comandes i els col·lectors 
d’entrada i sortida. La representació en perspectiva facilita la visualització dels 4 nivells diferents 
de les cintes transportadores. 

Fig. 2.4: Distribució en planta de la instal·lació de Mobel Linea 
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2.2.1. Zona de magatzem 

En aquesta zona s'emmagatzemen les paletes amb matèria primera o amb les peces que 
formen els productes acabats. 

2.2.1.1. Magatzem 

El magatzem (  a la figura 2.4) és una nau autoportant de 123 metres de llarg, 39 metres 
d'amplada i 37 metres d'alçada. Annexada al magatzem hi ha una altra nau destinada a la 
recepció de matèria primera de 26 metres de llarg, 16 metres d'amplada i 11 metres d'alçada (  
a la figura 2.4). 

2.2.1.2. Passadissos i forats 

El magatzem consta de 8 passadissos amb un transelevador per passadís per efectuar l'entrada 
i sortida de les paletes. 

Cada passadís té prestatgeries per col·locar material als dos costats. L’alçada i longitud dels 
passadissos són de 36,505 i 103,320 metres respectivament. Les prestatgeries tenen 25 nivells 
en alçada i 27 en longitud. 

Fig. 2.5: Pantalla del model de simulació: zona de preparació de comandes i col·lectors 
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Els forats per les càrregues són de diferents mides donat la diversitat de dimensions de càrrega 
(veure annex C, plànol A28Z080). 

2.2.1.3. Transelevadors 

Les característiques tècniques dels transelevadors proporcionades per Siemens s’indiquen a la 
taula 2.1. 

Velocitat horitzontal Vx = 2,66 m/s 

Velocitat vertical Vy = 1 m/s 

Acceleració horitzontal Ax = 0,3 m/s2 

Acceleració vertical Ay = 0,4 m/s2 

Temps de forquilles Tf = 14 s 

Taula 2.1: Característiques dels transelevadors 
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Les figures 2.6 i 2.7 són fotografies d’un dels transelevadors de la instal·lació de Mobel Linea. 

 

 

Fig. 2.6: Transelevador en un passadís de la instal·lació 

Fig. 2.7: Espai per la càrrega en un transelevador 
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2.2.2. Zona de preparació de comandes 

La zona de preparació de comandes disposa de 6 vies de producció. A les vies 5 i 6 (  i  a la 
figura 2.4 respectivament) es preparen comandes a partir d'una sola paleta però a les vies 1 a 4 
( , ,  i  a la figura 2.4 respectivament) les comandes es composen d’una o més peces fins 
un límit de 4 i per tant es necessiten diferents paletes simultàniament per la seva preparació. 

2.2.2.1. Composició de les comandes 

Per entendre el funcionament de les vies de producció 1 a 4 s'explicarà amb més detall la 
composició de les comandes. S’anomena comanda a una petició del client d'una quantitat 
arbitrària d’un producte. 

Un producte de Mobel Linea pot estar format per diferents peces emmagatzemades en paletes 
diferents. La majoria de productes es composen entre 1 i 4 peces diferents i cadascuna 
d'aquestes pot necessitar-se en una quantitat diferent. 
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En la següent taula (taula 2.2) es mostren exemples de comandes: 

Comanda Producte Quantitat
Nombre de 

peces 
diferents 

Peça Quantitat

E.3  .TRASERA 
PERSIA.EX.1942X1145 HAYA 

C 
1 

A 

E.3 DOS 
TRASERAS 

PERSIANA  1980 
HAYA C 

11 2 
E.3  .TRASERA 

PERSIA.IN.1942X1055 HAYA 
C 

1 

RENO.SOBRE   
MOSTRADOR  ANGULO 90º  

GRIS 
1 

RENO.FALDON  
MOSTRADOR  ANGULO 90º  

GRIS 
1 

REN0.ESTANTE 
MOSTRADOR  ANGULO 90º  

GRIS 
1 

B 

RENO.ANGULO 
MOSTRADOR 
CONCAVO  90º  

GRIS 

1 4 

RENO.APOYO-ESTANTE 
MOSTRADO ANGULO  GRIS 2 

RENO.LATERAL 
INFORMAT.DER. 698X450  

GRIS 
1 

RENO.LATERAL 
INFORMAT.IZQ. 698X450  

GRIS 
1 C 

RENO.JUEGO 3 
LATERALES 

INFORMATICA  
GRIS 

1 3 

RENO.LATERAL 
INFORMAT.CEN. 698X450  

GRIS 
1 

Taula 2.2: Exemples de comandes 

En la comanda B, per exemple, es demana una sola unitat del producte “MOSTRADOR”. 
Aquest producte es forma a partir de 4 peces diferents: “SOBRE”, “FALDON”, “ESTANTE” i 
“APOYO-ESTANTE”. De les tres primeres peces es necessita una unitat de cada i de la quarta 
peça (“APOYO-ESTANTE”) són necessàries dues unitats. 

2.2.2.2. Funcionament de la zona de preparació de comandes 

A la zona de preparació de comandes hi treballaran 6 operaris en un torn de 8 hores i cadascun 
s’encarregarà d’una de les vies de producció. 

A les vies 5 i 6 hi ha una única estació de preparació de comandes per via. Quan la paleta 
arriba a l’estació, l’operari realitza les picades necessàries per completar la comanda, la paleta 
torna cap al magatzem i una nova paleta entra a l’estació per preparar una nova comanda. 
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Les vies 1, 2, 3 i 4 tenen un funcionament diferent perquè les comandes s’han de completar 
amb 1, 2, 3 o 4 paletes simultàniament. Cadascuna d’aquestes vies de producció té 4 estacions 
de preparació on es col·locaran automàticament les paletes necessàries per completar la 
comanda en curs. 

Per realitzar la comanda A de la taula 2.2, per exemple, es col·loquen dues paletes a les 
estacions de preparació: una paleta per cadascuna de les peces que forma el producte. 
L’operari agafa una peça de la primera paleta i després una peça de la segona i repeteix 
aquesta seqüència 11 vegades ja que la comanda és un lot de 11 unitats de producte. 

2.2.3. Connexió entre el magatzem i la zona de preparació de comandes 

La connexió del magatzem amb la zona de preparació de comandes es fa mitjançant cintes 
transportadores a 4 nivells diferents i 7 elevadors. 

2.2.3.1. Circulació de paletes 

Els col·lectors d'entrada de paletes a magatzem són els col·lectors de nivell 2 i 4, 3,375 i 8,095 
metres respectivament. Els col·lectors de sortida de magatzem cap a la zona de fabricació o de 
preparació de comandes són els dels nivells 1 i 3, 1,015 i 5,735 metres respectivament. 

Per l'entrada i la sortida de paletes dels passadissos 1 a 4 s'utilitza el col·lector d'entrada del 
nivell 4 i el col·lector de sortida del nivell 3. Per l'entrada i sortida de paletes dels passadissos 5 
a 8 s'utilitza el col·lector d'entrada del nivell 2 i el col·lector de sortida del nivell 1. 

En el següent esquema (figura 2.8) es representa la circulació de paletes pels diferents nivells: 

 

Les paletes passen dels diferents nivells dels col·lectors a les cintes transportadores de la zona 
de preparació de comandes mitjançant 7 elevadors. 

Els elevadors 1 a 4 traslladen les paletes destinades a les vies 1 a 4 respectivament. Les 
paletes que arriben a la zona de preparació de comandes pel col·lector de nivell 3 es baixen 

Nivell 1 

COL·LECTORS 
DE SORTIDA 

ELEVADORS 

ZONA DE 
PREPARACIÓ 

DE COMANDESMAGATZEM 

Nivell 3 

Nivell 2 

Nivell 4 

ELEVADORS 

COL·LECTORS 
D’ENTRADA 

Fig. 2.8: Circulació de paletes pels diferents nivells 
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amb l'elevador fins al nivell de producció. Després de passar per la via de producció totes les 
paletes retornen al magatzem mitjançant l'elevador que les puja al col·lector del nivell 2 o al 
col·lector del nivell 4 segons la ubicació final d'aquestes en el magatzem. 

L'elevador 5 recull les paletes que surten de les vies de producció 5 i 6 per retornar-les al 
magatzem pels col·lectors d'entrada del nivell 2 o del nivell 4. 

Els elevadors 6 i 7 baixen fins al nivell de producció les paletes que arriben a les vies 5 i 6 
respectivament pel col·lector del nivell 3. 

L'elevador 7 també recull paletes provenint de la zona de fabricació pel col·lector de producció 
(  a la figura 2.4) per traslladar-les als col·lectors d'entrada al magatzem dels nivells 2 o 4. 
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La funció de cada elevador s’esquematitza en la figura 2.9. 

 

2.2.3.2. Elevadors i cintes transportadores 

Les característiques dels elevadors i les cintes transportadores s’indiquen a la taula 2.3. 

Velocitat dels elevadors v = 0,75 m/s 

Acceleració dels elevadors a = 0,5 m/s2 

Temps d’entrada i sortida d’una paleta T = 10 s 

Velocitat d’avanç de les cintes Vav = 16 m/min 

Taula 2.3: Característiques dinàmiques dels elevadors i les cintes transportadores. 

6 

5 

2 

4 

3 

1 

7 

5 

6 

4 

3 

2 

1 

ELEVADORS VIES DE PRODUCCIÓ 

Fig. 2.9: Circulació de paletes pels diferents elevadors en funció de la via de producció 

Paletes provenint del col·lector de sortida del nivell 1 

Paletes provenint del col·lector de sortida del nivell 3 

Paletes anant cap al col·lector d’entrada del nivell 2 o 4 
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A continuació es mostren fotografies (figures 2.10, 2.11 i 2.12) d’elevadors i cintes 
transportadores de la instal·lació de Mobel Linea. 

 

 

Fig. 2.10: Elevador abans del muntatge de la instal·lació 

Fig. 2.11: Elevador en funcionament, fase de proves 
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2.3. Descripció de fluxos 

La unitat de càrrega de la instal·lació és la paleta i el funcionament del sistema es basa en el 
seu trasllat. L’empresa treballa amb dos tipus de paleta: la paleta Mobel Linea de dimensions 
1500 x 1200 x 155 mm i la paleta estàndard 800 x 1200 x 144 mm. A efectes de simulació no es 
fa distinció entre aquestes paletes ja que el seu comportament en el funcionament del sistema 
és el mateix. 

Fig. 2.12: Cinta transportadora 
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La fotografia següent (figura 2.13) mostra la paleta Mobel Linea. 

 

El funcionament de la zona de preparació de comandes està previst durant un sol torn de 8 
hores diàries. Segons les especificacions de Mobel Linea basades en la previsió de comandes 
diàries, el magatzem ha estat dissenyat per moure un total de 1800 paletes en aquest torn, és a 
dir, 225 paletes/hora. 

Aquestes 1800 paletes diàries es distribuiran per les diferents vies de producció de la següent 
manera: 

 Vies 1, 2, 3 i 4:  1000 paletes/dia 

 Via 5:   400 paletes/dia 

 Via 6:   400 paletes/dia 

Fig. 2.13: Paleta Mobel Linea 
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Les 1000 paletes per dia de les vies 1 a 4 es repartiran uniformement per les 4 vies i la 
distribució diària de les paletes en les diferents vies de preparació de comandes serà la que es 
mostra a la taula 2.4. 

Via Quantitat de paletes diàries 
1 250 
2 250 
3 250 
4 250 
5 400 
6 400 

Total 1800 

Taula 2.4: Distribució diària de les paletes en les diferents vies de producció 

Després de passar per la via de producció corresponent, les paletes són transportades 
novament al magatzem. 

A més del moviment de paletes per la preparació de comandes, existeixen altres fluxos de 
material que es realitzen fora de la jornada laboral de 8 hores i, per tant, no interfereixen en la 
preparació de comandes. 

 Entrada de paletes des de la zona de fabricació al magatzem: 300 paletes/dia. 

 Entrada de matèria prima al magatzem:    160 paletes/dia. 
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En el següent esquema de la instal·lació (figura 2.14) es representen els fluxos diaris de paletes. 
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Fig. 2.14: Esquema de la instal·lació i fluxos diaris de paletes 

Flux de paletes durant la jornada laboral de 8 hores 
 
Flux de paletes fora de la jornada laboral de 8 hores 





Simulació d'una instal·lació automatitzada d'emmagatzematge i preparació de comandes 27 

 
 

3. Simulació i Witness 

3.1. Aplicació de la simulació al sistema estudiat 

La instal·lació estudiada en aquest projecte s’ha considerat dinàmica ja que algunes variables 
del sistema varien al llarg del temps. També s’ha considerat estocàstica perquè conté 
processos afectats per variables aleatòries. La dificultat d’analitzar aquests sistemes creix al 
augmentar el nombre de variables aleatòries (Ref.[2]). 

Els models de simulació són adequats per analitzar els sistemes dinàmics en els quals els 
elements presenten processos controlats per variables aleatòries i on es treballa amb moltes 
unitats de matèria simultàniament. 

Les aplicacions generals de la simulació de sistemes són: 

1. Predir el comportament del sistema 

2. Avaluar el comportament del sistema funcionant amb unes determinades condicions de 
funcionament. 

3. Establir relacions entre magnituds associades al sistema 

4. Comparar diferents formes de funcionament i determinar la més adequada. 

Per realitzar la simulació el sistema s’ha de modelitzar i en aquest projecte els models realitzats 
responen a les següents característiques: 

 Models aleatoris: models que contenen processos controlats per variables aleatòries. 

 Simulació discreta: simulació de sistemes l’estat dels quals només es modifica en 
instants de temps discrets. 

3.2. Elecció del programa utilitzat 

Per la realització de models de simulació existeixen dues eines bàsiques: 

 Programes de simulació: són paquets informàtics de tractaments de dades. La seva 
utilització és senzilla i ràpida encara que no són tan flexibles com els llenguatges 
informàtics. 

 Llenguatges informàtics: són llenguatges d’alt nivell, més complicats d’utilitzar però 
també més versàtils. 
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Per les característiques de la instal·lació a simular, és possible obtenir bons resultats amb 
programes de simulació. Al mercat hi ha diferents paquets informàtics aptes per sistemes 
discrets com és el cas d’aquest projecte. El Taylor ED, el Witness o l’Arena són alguns 
exemples (Ref. [3]). 

El departament d’Enginyeria de Transports disposa del paquet Witness 9.3. Nombroses 
experiències prèvies (Ref. [4]) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
avalen la capacitat d’aquest programa per afrontar problemes com el que s’exposa en aquest 
projecte. Així, s’ha escollit el programa Witness per la realització dels models de la instal·lació 
objecte d’aquest projecte. 

3.3. Explicació general de Witness 

3.3.1. Elements de Witness 

En aquest apartat es descriuen els elements de que disposa Witness (Ref. [5]) i es donarà algun 
exemple de la seva utilització en els models realitzats en aquest projecte. 

3.3.1.1. Elements físics 

Els elements físics disponibles en el programa són: 

 Entitats, Parts 

Les entitats són els elements de matèria que es mouen en el sistema i que poden patir 
transformacions. Aquests elements de matèria poden ser passius o actius. En el cas de ser 
passius, aquests arriben al sistema (sense limitacions de quantitat) quan són demanats i 
algun altre element del sistema (màquina, cinta transportadora,...) els "estira". En el cas de 
ser elements actius, aquests entren en el sistema per ells mateixos en funció d'un temps 
entre arribades, un tamany de lot i un número màxim d'arribades determinats en la definició 
de l'element Part. 

Les parts dels models realitzats són les paletes. 

 Magatzems o pulmons, Buffers 

Són els elements on les entitats queden emmagatzemades o a l'espera de ser "estirades". 
Aquests elements són passius: l'entrada i la sortida de matèria depèn dels elements que 
estiguin connectats al pulmó. Per aquests elements es pot definir la capacitat màxima, el 
tipus de retard o temps d'espera que s'aplica a les entitats que entren, així com l'ordre 
segons el qual les entitats entren o surten del pulmó (LIFO, FIFO). 

El magatzem de la instal·lació es representa mitjançant un buffer. 
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 Màquines, Machines 

Són elements físics que transformen les entitats a l'hora que les fan avançar en el sistema 
modelat. Les màquines tenen un temps de cicle associat, poden requerir operari o no, i es 
poden definir temps de manteniment i torns de treball. Existeixen diferents tipus de 
màquines en funció del número d'entitats que entren o surten o del número d'estacions de 
treball de les que disposi. 

L’element escollit per simular l’operari a cada via de producció és una machine i el seu 
temps de cicle equival al temps de preparació d’una comanda. 

 Cintes transportadores, Conveyors 

Són elements que desplacen les entitats que porten a mesura que aquests avancen. 
Existeixen dos tipus de cintes transportadores: 

o Fixed Conveyor: la distància entre elements de matèria es manté fixa. Aquest 
tipus de cinta equival a la cinta transportadora de cadenes. 

o Queueing Conveyor: permet que les entitats s'acumulin fins que la cinta estigui 
plena. Aquest altre element equival a la cinta transportadora de rodets. 

En aquests elements es precisa definir la longitud de la cinta, expressada en unitats de 
matèria, i el temps que triga una entitat en desplaçar-se d'una posició a la següent. 

La instal·lació simulada està formada per un conjunt de cintes transportadores i col·lectors 
que es simulen mitjançant aquest element.  

 Operaris, Labors 

Aquests elements són els que representen als treballadors. No actuen sobre les entitats 
directament, si no que manipulen les màquines, cintes transportadores,... Cada operari té 
assignades una sèrie d'activitats a realitzar i un ordre de prioritat en cas de conflictes. 

Com els labors no poden actuar sobre les parts, en els models de la instal·lació els operaris 
s’han modelitzat mitjançant machines assistides per labors. 
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 Camins o rutes, Tracks 

Són els elements que simulen els camins pels quals han de circular els vehicles. Per cada 
camí es defineix el número màxim de vehicles que poden circular pel camí, així com l'origen, 
el destí i les condicions i els temps de càrrega i descàrrega. 

 Vehicles, Vehicles 

Són els elements que transporten entitats d'una banda a l'altra. Es defineixen per a cada 
vehicle les condicions d'entrada, sortida i moviment. Aquestes últimes permeten introduir 
una velocitat diferent pel vehicle depenent de si va carregat o descarregat. 

Els transelevadors i els elevadors de la instal·lació estudiada s’han modelitzat amb l’element 
vehicle i aquests utilitzen tracks per circular-hi. 

3.3.1.2. Accions i elements lògics 

El programa disposa de les següents accions i elements lògics: 

 Accions 

Les accions permeten especificar regles lògiques en el model així com realitzar els càlculs 
que es considerin necessaris. Aquestes accions poden fer-se al començar o al acabar la 
tasca de qualsevol element. 

Un exemple d’acció en els models de la instal·lació seria el càlcul de la velocitat d’un 
elevador al entrar en un track. 

 Atributs 

Els atributs fixen les característiques de les entitats. Els atributs poden ser modificats al 
passar per un element físic del model que transformi les entitats. 

Les paletes del model tenen, per exemple, com a atribut el seu destí. El valor de l’atribut 
destino serà “silo” si la paleta es dirigeix al magatzem o “picking” si la paleta es dirigeix a la 
zona de preparació de comandes. Aquest atribut es modifica quan la paleta passa per la 
machine que representa l’operari que prepara les comandes. 

 Variables 

Les variables són paràmetres que permeten emmagatzemar un valor que es pot modificar 
en qualsevol moment i en qualsevol element. 

En el model s’utilitzen variables per definir la longitud del magatzem utilitzada o per definir la 
velocitat dels elevadors. En el primer cas, la longitud de magatzem es manté constant al 
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llarg de tota la simulació però definir-la com una variable permet modificar-la fàcilment per 
realitzar diferents experiments. En canvi, la velocitat dels elevadors, com s’explica en el 
capítol 5, depèn de la distància recorreguda i es modifica constantment al llarg de tota una 
simulació. 

 Funcions 

Witness disposa per defecte d'unes funcions predeterminades i ofereix la possibilitat de 
crear-ne de noves depenent de les necessitats de l'usuari. 

Un exemple de funció creada per l’usuari és la funció que calcula la velocitat dels elevadors. 

3.3.1.3. Distribucions i variables aleatòries 

En el programa Witness es poden utilitzar diferents distribucions estadístiques per modelar el 
comportament d'un sistema. Hi ha una sèrie de distribucions que ja estan definides en el 
simulador, però a més, permet a l'usuari crear les seves pròpies distribucions específiques per 
tal d'aproximar-se més a la realitat. En el capítol 7, es fa referència a aquestes distribucions 
pròpies. 

Al implementar una distribució s'han de donar els seus paràmetres característics i un número 
llavor que proporciona una mostra correcta. 

Els números pseudo-aleatoris així generats tenen dues característiques principals: 

 Són independents: Les mostres generades a partir de llavors diferents són 
independents. Aquest factor d'independència és important en la mesura que un 
esdeveniment no influeix en un altre. 

 Són reproduïbles: Una sèrie de números aleatoris creada per una llavor sempre serà la 
mateixa. Això permet assegurar que les condicions d'aleatorietat seran les mateixes, 
podent canviar situacions en la simulació i així poder comparar resultats fruit d'aquest 
canvi de situació. 
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3.3.1.4. Fitxer d'entrada i sortida de dades 

Witness dóna la opció de treballar amb fitxers de dades externs. Aquests poden ser de dos 
tipus: 

 D'entitats (part file): Són fitxers que contenen una llista de parts o entitats amb els seus 
respectius temps de simulació en els que interaccionen amb el model. Aquests fitxers 
poden ser de només lectura, en els que figuren els temps d'entrada al model, o 
d'escriptura, en els que es guarden els resultats desitjats. 

 De dades: Són fitxers que contenen qualsevol valor necessari per l'execució del model. 
Aquests també poden ser de lectura o d'escriptura. 

3.3.2. Obtenció de resultats 

Quan l'evolució de la simulació depèn de números pseudo-aleatoris, s'han de realitzar varis 
experiments i comparar els resultats obtinguts, ja que un únic experiment no dona resultats 
representatius del comportament general del sistema. Es defineix un experiment com l'execució 
de la simulació partint d'una llavor determinada de números pseudo-aleatoris. Experiments 
diferents corresponen a executar la simulació a partir de llavors diferents. 

3.3.2.1. Experimentació 

Com un experiment no és suficient per treure conclusions sobre el comportament del sistema, 
Witness permet definir i executar un número determinat de vegades la simulació d'un model de 
forma automàtica, partint cada vegada d'una llavor diferent que donarà llistes de números 
pseudo-aleatoris independents en cada experiment. D'aquesta manera es pot fer un estudi 
estadístic dels experiments, podent treure conclusions vàlides. 

Cada experiment realitzat amb els models d’aquest projecte s’ha simulat 20 vegades. Aquest 
nombre de rèpliques dóna uns resultats estadístics satisfactoris. A partir de 20 repeticions els 
resultats no varien i per tant no és necessari realitzar més rèpliques. 

3.3.2.2. Anàlisi dels resultats amb Witness XA 

Witness XA és un programa que està inclòs en el paquet informàtic de simulació. Aquest 
programa serveix per interpretar els resultats obtinguts en el programa bàsic. Els resultats dels 
experiments s'exporten a un fitxer extern, en el que queden reflexats varis valors estadístics per 
diferents paràmetres dels elements com poden ser la mitja, la mediana, la desviació tipus, així 
com diversos intervals de confiança. A l’annex B es presenten els resultats obtinguts dels 
models de la instal·lació mitjançant el programa Witness XA. 
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4. Anàlisi del sistema i construcció dels models 

Per modelitzar el funcionament del sistema s’ha realitzat un anàlisi previ d’aquest amb l’objectiu 
de definir els processos més importants en relació amb els objectius marcats. L’anàlisi del 
funcionament de la instal·lació posa de manifest la complexitat dels moviments que s’hi 
produeixen i per tant, s’ha considerat convenient realitzar un estudi previ de la instal·lació per 
parts abans d’abordar el model complet. 

La instal·lació a estudiar s’ha dividit doncs en tres subsistemes que es modelitzaran 
independentment l’un de l’altre. A la figura 4.1 s’esquematitza la instal·lació completa dividida en 
tres parts: 

 la part de col·lectors i elevadors (model 1) 

 la part del magatzem i dels transelevadors (model 2) 

 i la part de preparació de comandes (model 3). 

 

L’objectiu de la simulació d’aquests tres subsistemes és comprovar la capacitat de cadascun 
d’ells independentment de la resta de la instal·lació. Per cada model, es considera doncs que 
les interaccions amb els altres són ideals, suposant que els fluxos de paletes compleixen les 
especificacions. 

4.1. Model 1: Elevadors i col·lectors 

En aquest model es considera que la circulació pels col·lectors és, com a mínim, de 1800 
paletes en un torn de treball de 8 hores. S’han modelitzat els 7 elevadors de la instal·lació amb 
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MODEL 2 
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Fig. 4.1: Representació de la instal·lació en 3 models 
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les seves característiques tècniques (velocitats i acceleracions) de disseny. El model permet 
comprovar si els elevadors donen l’abast amb el flux de paletes especificat i si la circulació pels 
col·lectors es realitza correctament, sense col·lapses. 

4.2. Model 2: Magatzem i transelevadors 

En aquest model es considera que el flux mínim d’entrada i sortida del magatzem són les 1800 
paletes per dia que marquen les especificacions. Es modelitza el moviment dels transelevadors 
generant aleatòriament les posicions de les paletes en el magatzem segons una llei de 
probabilitat uniforme en alçada i longitud. El model permet determinar la longitud màxima del 
magatzem en la qual es poden disposar les paletes per assolir el flux previst de 1800 paletes en 
un torn de 8 hores. 

4.3. Model 3: Zona de preparació de comandes 

Com a dades de partida per aquest tercer model, l’empresa ha proporcionat un llistat de 
comandes diàries amb els seus components. A partir d’aquestes dades es realitza un estudi per 
modelitzar les comandes mitjançant distribucions de probabilitat: la seva composició en 
components i les quantitats de cadascun d’ells. Aquestes distribucions seran les que 
determinaran la quantitat de comandes imposant les especificacions de 1800 paletes en un torn 
de 8 hores. Amb aquest model es determina quin és el temps mig de picada que permet complir 
les especificacions. 

4.4. Model complet 

L’estudi previ en tres parts permet una millor comprensió del funcionament de la instal·lació 
completa i facilita la detecció de problemes en el model complet. Després d’haver analitzat els 
tres subsistemes individualment, el model complet permet comprovar si les interaccions entre 
els models influeixen en el seu comportament independent. Amb aquest últim model es 
comprova si la instal·lació completa compleix amb les especificacions de disseny. 
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5. Model 1: Elevadors i col·lectors 

En aquest capítol s’explica l’objectiu del model d’elevadors i col·lectors, les hipòtesis en què es 
basa, s’indiquen les dades d’entrada i càlculs utilitzats i finalment s’exposen els resultats de la 
simulació. 

5.1. Objectiu del model 

En aquest primer model s'analitza únicament el trasllat de les paletes des de la sortida del 
magatzem fins a l'arribada a la zona de preparació de comandes i el trasllat invers mitjançant 
col·lectors (cintes transportadores) i elevadors (figura 5.1). No s'han modelitzat ni els 
transelevadors del magatzem ni la zona de preparació de comandes. D'una banda, s'ha suposat 
que el magatzem i els transelevadors donen l'abast amb el flux de paletes d'entrada i sortida per 
una circulació de 1.800 paletes diàries en un torn de 8 hores. Per altra banda, la zona de 
preparació de comandes no s'implementa, es simula la permanència de les paletes en aquesta 
zona durant un cert temps, l’elecció del qual no afecta al comportament del sistema, i tornen 
després cap al magatzem.  

 

L'objectiu del model simplificat 1 és analitzar el comportament de les cintes transportadores i 
dels elevadors quan circulen 1800 paletes en un torn de 8 hores tal com indiquen les 
especificacions del disseny de la instal·lació realitzat per Siemens. 
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Fig. 5.1: Representació del model 1 en el conjunt de la instal·lació 
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5.2. Circulació de paletes en el model 

Tal i com s’ha comentat al capítol 2, La circulació de paletes pels diferents nivells dels 
col·lectors s’esquematitza en la figura 5.2 i a la figura 5.3 s’esquematitza la circulació de paletes 
pels diferents elevadors. 
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Fig. 5.3: Circulació de paletes pels diferents elevadors en funció de la via de producció 
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5.3. Hipòtesis del model 

S’ha considerat que el magatzem automatitzat i la zona de preparació de comandes han estats 
dissenyats correctament per tal de garantir una circulació de 1800 paletes en un torn de treball 
de 8 hores i, per tant, s’ha determinat el ritme de sortida de les paletes del magatzem i el temps 
de permanència a la zona de preparació de comandes per tal de complir amb aquesta 
especificació. 

5.3.1. Ritme de sortida de paletes del magatzem 

Per obtenir una circulació de 1800 paletes en un torn de 8 hores, la sortida de paletes del 
magatzem es regeix per una llei exponencial de mitja 0,27min que defineix el temps entre 
sortides. 

Temps mig entre sortida de paletes = min27,0
paletes1800

min60h8
=

×
 

5.3.2. Distribució de les paletes a les diferents vies de producció 

La distribució de paletes per les diferents vies respectarà el flux indicat per l’empresa Mobel 
Linea presentat en l’apartat 2.3. A la sortida del magatzem es determina la via de producció a la 
qual ha d’anar cada paleta per una distribució de probabilitats que es presenta en la següent 
taula (taula 5.1). 

 
Via Quantitat de paletes diàries Probabilitat (%) 
1 250 13,9 
2 250 13,9 
3 250 13,9 
4 250 13,9 
5 400 22,2 
6 400 22,2 

Total 1800 100 

Taula 5.1: Distribució de les paletes per les diferents vies de producció 

5.3.3. Temps de permanència a la zona de preparació de comandes 

El temps de permanència de cada paleta a la zona de preparació de comandes dependrà de la 
via de producció on ha estat destinada i ha estat escollit per tal de garantir el flux especificat per 
a cada via. 
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o Vies de producció 1, 2, 3 i 4: 

Les vies 1, 2, 3 i 4 han d’absorbir un total de 1000 paletes en 8 hores, és a dir, 250 
paletes per via. 

Temps mig entre arribada de paletes a les vies 1, 2, 3 i 4 = min92,1
paletes250

min60h8
=

×
 

o Vies de producció 5 i 6: 

Les vies de producció 5 i 6 han d’absorbir un flux de 400 paletes per via en un torn de 
treball de 8 hores. 

Temps mig entre arribada de paletes a les vies 5 i 6 = min20,1
paletes400

min60h8
=

×
 

El temps de permanència de les paletes a cada via de producció ha estat escollit per permetre 
l’entrada de la següent paleta en el temps establert. 

5.4. Velocitat de cintes transportadores i elevadors 

5.4.1. Velocitat de les cintes transportadores 

La velocitat d’avanç de totes les cintes transportadores del model ha estat fixada a 16 metres 
per minut tal i com indiquen les especificacions del disseny de la instal·lació realitzat per 
Siemens (Ref. [1]). 

5.4.2. Velocitat dels elevadors 

Les especificacions pels elevadors 1, 2, 3, 4, 6 i 7 són: 

Velocitat = v = 0,75 m/s 

Acceleració = a = 0,5 m/s2 

L’elevador 5 és un 30% més ràpid que la resta. 

Per simular l’acceleració dels elevadors en el model, s’ha calculat la seva velocitat mitja a 
velocitat constant equivalent a la composició dels moviments d’acceleració, desplaçament a 
velocitat constant i desacceleració. 
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Els possibles desplaçaments dels elevadors són canvis de 1, 2 o 3 nivells i cada nivell està 
separat per una alçada de 2,36 metres. La velocitat mitja a velocitat constant equivalent 
dependrà de la distància que hagi de recórrer l’elevador en cada desplaçament. 

Es calculen les velocitats mitges amb el següent procediment: 

Pas 1: Càlcul de la distància i el temps necessaris per accelerar i desaccelerar 

A partir de les equacions del moviment uniformement accelerat, obtenim el temps 
necessari per accelerar: 

v = v0 + a · (t-t0) ⇒ t = 0
0 t

a
vv
−

−
= 0

5,0
075,0
−

−
= 1,5 s 

i la distància necessària per accelerar: 

d= m5625,0)5,1·(5,0·
2
1a·t

2
1 22 ==  

Per tant, el temps i la distància necessaris per accelerar i desaccelerar són: 

Temps per accelerar i desaccelerar = 2 · t = 3 s 

Distància per accelerar i desaccelerar = 2 · d = 1,125 m 

Pas 2: A partir d’aquests valors es calcula la velocitat mitja equivalent per cadascun dels 
3 desnivells possibles que poden recórrer els elevadors. 

La fórmula general per trobar la velocitat equivalent és: 

veq = 
tot

tot

t
d

 

on dtot = diferència d’alçada entre nivells · diferència de nivells = 2,36m x diferència de nivells 

i ttot = temps d’acceleració i desacceleració + temps de recorregut a velocitat constant 

on el temps de recorregut a velocitat constant (tv cst)és: 

tv cst = 
velocitat

ardesacceler iaccelerar per  distància -  totaldistància
velocitat

constant  velocitata distància
=  

Pas 2a: Càlcul de la velocitat mitja quan la diferència és d’un nivell: 
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veq 1 nivell = m/s50,0

75,0
125,136,23

36,2
t
d

nivell 1 

nivell 1 
=

−
+

=  

Pas 2b: Càlcul de la velocitat mitja quan la diferència és de 2 nivells: 

veq 2 nivells = m/s60,0

75,0
125,12·36,23

2·36,2
t
d

nivells 2 

nivells 2 
=

−
+

=  

Pas 2c: Càlcul de la velocitat mitja quan la diferència és de 3 nivells: 

veq 3 nivells = m/s65,0

75,0
125,13·36,23

3·36,2
t
d

nivells 3 

nivells 3 
=

−
+

=  

Pas 3: Càlcul de les velocitats mitges equivalents per l’elevador 5: 

Considerant que l’elevador 5 és un 30% més ràpid que els altres, les seves velocitats 
mitges equivalents són: 

veq 1 nivell = 0,65 m/s 

veq 2 nivells = 0,78 m/s 

veq 3 nivells = 0,85 m/s 

A part de la velocitat dels elevadors també es considera el temps emprat en l’entrada o sortida 
de la paleta a l’elevador. Aquest temps és de 10 segons. 
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A la taula 5.2 es presenten els valors de les velocitats mitges obtingudes i el temps d’entrada o 
sortida de la paleta a l’elevador. 

 Elevadors 1, 2, 3, 4, 6 i 7 Elevador 5 

Velocitat equivalent 

Diferència = 1 nivell 
0,50 m/s 0,65 m/s 

Velocitat equivalent 

Diferència = 2 nivells 
0,60 m/s 0,78 m/s 

Velocitat equivalent 

Diferència = 3 nivells 
0,65 m/s 0,85 m/s 

Temps d’entrada o 
sortida d’una paleta 10 s 10 s 

Taula 5.2: Resum de les característiques simplificades dels elevadors 

5.5. Resultats 

La simulació s’ha executat durant un període de 480 minuts equivalent a un torn de treball de 8 
hores. 

L’observació del model al llarg de l’execució de les simulacions i les dades estadístiques de les 
cintes transportadores permeten concloure que no es presenten col·lapses de paletes a cap de 
les cintes havent-hi circulat la quantitat especificada de 1800 paletes en un període de 8 hores. 
A continuació es presenten els resultats. 

5.5.1. Circulació de paletes per les cintes transportadores 

Les estadístiques que dóna el Witness XA permeten conèixer el nombre de paletes que ha 
passat per cada col·lector d’entrada i de sortida i cap a quina via de producció s’ha dirigit cada 
paleta. 
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Els resultats es presenten a la taula 5.3. 

  Quantitat de paletes 

Nivell 1 894 
Col·lector de sortida 

Nivell 3 905 

Nivell 2 899 
Col·lector d’entrada 

Nivell 4 895 

1 243 

2 248 

3 253 

4 253 

5 395 

Via de producció 

6 407 

Taula 5.3: Distribució de les paletes per col·lectors i vies de producció 

El flux de paletes pels col·lectors obtingut en les simulacions s’ha representat gràficament en la 
figura 5.4. 

 

El nombre total de paletes que surt del magatzem pels col·lectors de sortida és de 1799. Pels 
col·lectors d’entrada al magatzem han circulat 1794 paletes. 

Comparant aquests resultats amb el valor de 1800 paletes que donen les especificacions, es 
pot veure que no hi ha pràcticament diferència. 

Nivell 1 

COL·LECTORS 
DE SORTIDA 

ELEVADORS 

ZONA DE 
PREPARACIÓ 

DE COMANDESMAGATZEM 

Nivell 3 

Nivell 2 

Nivell 4 

ELEVADORS 

COL·LECTORS 
D’ENTRADA 

Fig. 5.4: Flux de paletes pels col·lectors d’entrada i sortida 

894 

905 

895 

899 
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5.5.2. Elevadors 

Considerant les especificacions de Mobel Linea respecte a la distribució de paletes per les 
diferents vies de producció, els resultats obtinguts respecte a cada elevador es mostren a la 
taula 5.4 i a la taula 5.5 es defineixen els estats i valors donats. 

Elevador % Idle % Demanded % Xfer % Loaded Loads Distance 

1 70,55 6,76 12,67 10,02 365 2881,65 

2 70,20 6,90 12,89 10,02 371 2894,56 

3 70,09 6,86 12,97 10,09 373 2897,49 

4 69,31 7,08 13,22 10,38 381 2997,48 

5 39,18 16,56 27,70 16,56 798 7525,64 

6 82,03 5,49 6,98 5,49 201 1898,31 

7 82,17 5,45 6,93 5,45 200 1883,94 

Taula 5.4: Estadístiques dels elevadors obtingudes amb Witness 

Concepte Descripció 

% Idle Percentatge de temps en què l’elevador no té tasques a 
acomplir o està esperant una paleta. 

% Demanded Percentatge de temps en què l’elevador s’està movent per 
anar a buscar una paleta. 

% Xfer Percentatge de temps en què l’elevador càrrega o descàrrega 
una paleta. 

% Loaded Percentatge de temps en què l’elevador s’està desplaçant 
carregant una paleta. 

Loads Quantitat de paletes transportades d’un nivell a un altre. 

Distance Distància total recorreguda per l’elevador expressada en 
metres. 

Taula 5.5: Definició dels conceptes de les estadístiques de Witness 
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S’observa en els resultats que l’elevador 5 és el més ocupat tot i ser el més ràpid. A la següent 
figura (figura 5.5), on s’indiquen els fluxos de paletes que han passat per cada elevador, es pot 
comprovar que és l’elevador amb més trasllats a efectuar. 

 

6 

5 

2 

4 

3 

1 

7 

5 

6 

4 

3 

2 

1 

ELEVADORS VIES DE PRODUCCIÓ 

Fig. 5.5: Flux de paletes de cada elevador 

Paletes provenint del col·lector de sortida del nivell 1 

Paletes provenint del col·lector de sortida del nivell 3 

Paletes anant cap al col·lector d’entrada del nivell 2 o 4 

202

200

253

202
200

253

195

125

133

125

121

201

128

120

123

122

798

253

248

243
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6. Model 2: Magatzem i transelevadors 

En aquest capítol s’explica l’objectiu del model del magatzem i dels transelevadors, s’exposen 
les hipòtesis, dades d’entrada i càlculs utilitzats i finalment es presenten els resultats obtinguts 
amb la simulació. 

6.1. Objectiu del model 

El segon model construït permet analitzar la capacitat dels transelevadors del magatzem 
independentment de la resta de la instal·lació. Es suposa que els col·lectors, els elevadors i la 
zona de preparació de comandes funcionen correctament i són capaços d’absorbir el flux de 
paletes que treuen els transelevadors del magatzem i de retornar-lo posteriorment. 

En el model 2 només intervé, per tant, una part de la instal·lació total: el magatzem i els 
transelevadors. L’esquema de la figura 6.1 mostra la part simulada respecte a la resta de la 
instal·lació. 

 

El model del magatzem es basa únicament en el trasllat de les paletes mitjançant els 
transelevadors del magatzem cap a l’exterior i viceversa. La resta de la instal·lació compresa 
pels col·lectors, els elevadors i la zona de preparació de comandes es modelitza com una caixa 
negra on entren les paletes que treuen els transelevadors del magatzem i d’on surten després 
d’un cert temps, l’elecció del qual no afecta al comportament del sistema, per retornar cap al 
magatzem. 

Preparació de 
comandes 

Magatzem Transelevadors

Elevadors 

C
ol

·le
ct

or
s 

MODEL 2 

MODEL 1 MODEL 3 

Fig. 6.1: Representació del model 2 en el conjunt de la instal·lació 
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El model s’esquematitza en la figura 6.2. 

 

A l’esquema anterior, figura 6.2, les fletxes representen el flux de paletes que entra i surt del 
magatzem mitjançant els transelevadors. El bloc gris és el buffer que modelitza la resta de la 
instal·lació. 

Donat que les dimensions del magatzem són molt grans i la seva capacitat és superior a les 
necessitats de volum d’emmagatzematge de l’empresa, s’analitzarà quina és la longitud màxima 
de magatzem que es pot utilitzar per tal d’assolir un flux mínim de 1800 paletes en un torn de 8 
hores. 

Es presenten els resultats de dos variants del model 2: 

 Variant 1: El primer model consisteix en fer treballar al màxim els transelevadors per tal 
d’analitzar la capacitat d’entrada i sortida de paletes variant la longitud del magatzem 
que s’utilitza. 

 Variant 2: El segon model consisteix en fixar el nombre de paletes que circulen a 1800 
paletes en un torn de 8 hores com indiquen les especificacions i observar quin és el 
comportament dels transelevadors quan varia la profunditat de magatzem utilitzat. 

MAGATZEM TRANSELEVADORS 

COL·LECTORS, 
ELEVADORS, 

ZONA DE 
PREPARACIÓ DE 

COMANDES 

Fig. 6.2: Esquema simplificat del model 2
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6.2. Hipòtesis del model 

6.2.1. Gestió de funcionament dels transelevadors 

El transelevador té bàsicament dues tasques: la sortida de paletes cap a l’exterior i l’entrada de 
paletes al magatzem. S’intentarà alternar sempre aquestes dues tasques per evitar que el 
transelevador faci grans recorreguts sense càrrega desaprofitant la seva capacitat. La gestió del 
transelevador de cada passadís es basa, doncs, en fer cicles combinats (veure figura 6.3) 
sempre que sigui possible. Si només hi ha paletes per entrar al magatzem o només hi ha ordres 
de sortida de paletes, el transelevador efectuarà cicles simples. 

 

6.2.2. Ubicació de les paletes en el magatzem 

Cada vegada que s’accedeix a una posició del magatzem, tant si és per treure una paleta com 
per entrar-la, es determinen les coordenades d’aquesta posició aleatòriament seguint una 
distribució uniforme en alçada i en longitud. 

6.3. Dades 

6.3.1. Magatzem i passadissos 

El magatzem consta de 8 passadissos de les següents dimensions: 

• Alçada:  36,505 m 

• Longitud: 103,320 m 

Aquests valors d’alçada i longitud s’utilitzaran en el model com a variables per poder realitzar 
diferents experiments variant fàcilment les dimensions del magatzem. 

Fig. 6.3: Esquema d’un cicle combinat del transelevador 

1 

3 

24 

Punt 1: càrrega 

Punt 2: descàrrega 

Punt 3: càrrega 

Punt 4: descàrrega 

Desplaçament amb càrrega 

Desplaçament sense càrrega 

Passadís del magatzem 

Longitud 

Alçada 



48  Memoria 

 
 

6.3.2. Característiques dels transelevadors 

Les especificacions de velocitat i acceleració donades per SIEMENS són els valors que 
s’indiquen a la taula 6.1. 

Velocitat horitzontal Vx = 2,66 m/s 

Velocitat vertical Vy = 1 m/s 

Acceleració horitzontal Ax = 0,3 m/s2 

Acceleració vertical Ay = 0,4 m/s2 

Temps de forquilles Tf = 14 s 

Taula 6.1: Característiques dels transelevadors 

6.3.3. Càlcul del temps de recorregut dels transelevadors 

Per cada moviment que realitza el transelevador es calcula el temps necessari per recórrer la 
distància en direcció horitzontal i el temps necessari per recórrer la distància en direcció vertical. 
Donat que el transelevador efectua els moviments en direcció horitzontal i en direcció vertical 
simultàniament, el temps de recorregut serà el màxim d’aquests dos valors. 
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Per calcular el temps de recorregut de cada desplaçament es tenen en compte les 
característiques de velocitat i acceleració del transelevador i les posicions inicial i final per tal de 
conèixer les distàncies a recórrer en direcció horitzontal i en direcció vertical (veure figura 6.4). 

 

Depenent de la distància a recórrer, es poden presentar dos casos: 

Cas a): la distància a recórrer és prou llarga i el desplaçament del transelevador es pot 
dividir en tres trams: tram d’acceleració, tram de recorregut a màxima velocitat constant i 
tram de desacceleració. 

Cas b): el transelevador no recorre prou distància per assolir la màxima velocitat constant 
i llavors el seu desplaçament només té un tram d’acceleració i un tram de desacceleració. 

Aquests dos casos es representen en els gràfics de la figura 6.5: 

 

1 

2

Punt 1: posició inicial amb 
coordenades en metres (xi, yi) 

Punt 2: posició final amb 
coordenades en metres (xf, yf) 

 
Distància en direcció horitzontal: 

Dx = xf - xi 
 

Distància en direcció vertical: 
Dy = yf - yi 

Passadís del magatzem 

Longitud (x) 

Alçada (y) 

Fig. 6.4: Coordenades de les posicions en un passadís i càlcul de distàncies 

Velocitat 

Distància 0 

Velocitat 

Distància 0

V màxima V màxima 

Cas a) Cas b)

Fig. 6.5: Velocitat del transelevador en funció de la distància a recórrer 
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A continuació es detalla el càlcul del temps de recorregut en direcció horitzontal: 

Pas 1: Càlcul de la distància límit que separa el cas a) del cas b) 

El temps necessari per assolir la velocitat constant màxima del transelevador s’obté a 
partir de les equacions del moviment uniformement accelerat. 

v = v0 + a · (t-t0) ⇒ t = 0
0 t

a
vv
−

−
 = 0

A
0V

x

x
−

−
 = 

x

x

A
V

 ⇒  t = 
x

x

A
V

 

Amb les equacions del moviment uniformement accelerat també es calcula la distància 
necessària per assolir la velocitat constant. 

d = v0 · (t-t0) + 
2
1

a · (t-t0)2 ⇒ d = 
2
1

a · t2 = 
2
1

Ax · 
2

x

x

A
V







  ⇒ d = 

2
1

x

x

A
V 2

 

El temps i la distància necessaris per desaccelerar són els mateixos que per accelerar i, 
per tant, la distància límit que separa el cas a) del cas b) és dues vegades la distància d 
calculada anteriorment. 

Dlímit = 2·d = 2·
2
1

x

x

A
V 2

  ⇒ Dlímit = 
x

x

A
V 2

 

Pas 2a: Càlcul del temps total de recorregut Ttot per una distància D inferior a Dlímit 

Si la distància D a recórrer en el sentit horitzontal és inferior a Dlímit, el desplaçament del 
transelevador constarà d’un tram d’acceleració i del corresponent tram de 
desacceleració. Aquests dos trams tenen el mateix temps de recorregut t i són de la 
mateixa longitud d amb: 

t = 
2

Ttot
  i d = 

2
D

 

Aïllant el temps t de l’equació del moviment uniformement accelerat obtenim el temps 
necessari per recórrer el tram d’acceleració: 

d = v0 · (t-t0) + 
2
1

a · (t-t0)2 ⇒ d = 
2
1

a · t2 ⇒ t = 
a

2d ⋅
=

xA
2d ⋅

 

Substituint d per 
2
D

, obtenim t = 
xA

D
 i, per tant, el temps total de recorregut és: 
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Ttot = 2·t = 2·
xA

D
 

Pas 2b: Càlcul del temps total de recorregut Ttot per una distància D superior a 
Dlímit 

Si la distància D a recórrer en el sentit horitzontal és superior a Dlímit, el desplaçament del 
transelevador constarà de tres trams: un tram d’acceleració, un tram de recorregut a 
velocitat constant i un tram de desacceleració. 

La distància total recorreguda en els trams d’acceleració i desacceleració és Dlímit, 
calculada en el Pas 1, i el temps necessari per recórrer-la, tacc+desacc, és dues vegades el 
temps d’acceleració també calculat en el Pas 1: 

tacc+desacc= 2·t = 2·
x

x

A
V

 

El temps de recorregut a velocitat constant es calcula amb la següent fórmula: 

tv cst = 
velocitat

ardesacceler iaccelerar per  distància -  totaldistància
velocitat

constant  velocitata distància
=  

tv cst = 
x

x

2
x

x

límit

V
A
VD

V
D-D −

=  

El temps de recorregut total Ttot és la suma dels temps de recorregut dels tres trams: 

Ttot = tacc+desacc + tv cst = 2·
x

x

A
V

 + 
x

x

2
x

V
A
VD −

 

Anàlogament als càlculs anteriors, s’obté el temps de recorregut en direcció vertical utilitzant els 
valors de velocitat i acceleració d’aquesta direcció, Vy i Ay respectivament. 
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A la següent taula (taula 6.2) s’agrupen els resultats obtinguts pel temps de recorregut dels 
transelevadors en direcció horitzontal i en direcció vertical. 

Distància D a recórrer Temps total de recorregut Ttot 

Dx ≤ 
x

x

A
V 2

 Ttot x = 2·
x

x

A
D  

Dx > 
x

x

A
V 2

 Ttot x = 2·
x

x

A
V

 + 
x

x

2
x

x

V
A

VD −
 

Dy ≤ 
y

y

A
V 2

 Ttot y = 2·
y

y

A
D  

Dy > 
y

y

A
V 2

 
Ttot y = 2·

y

y

A
V  + 

y

y

2
y

y

V
A

VD −
 

Taula 6.2: Temps de recorregut dels transelevadors depenent de la distància horitzontal i vertical 

Finalment, el temps total de recorregut del transelevador és el màxim entre el temps de 
recorregut en direcció horitzontal i el temps de recorregut en direcció vertical. 

Ttot = max (Ttot x, Ttot y) 

6.4. Resultats 

Es considera un bon funcionament dels transelevadors a una capacitat d’entrada i sortida de 
1800 paletes en un torn de 8 hores per tal de satisfer les necessitats de l’empresa Mobel Linea. 

Per tal d’assolir aquest flux de paletes en 8 hores, els 8 transelevadors del magatzem han de 
funcionar a un ritme de 28 cicles combinats per hora: 

adors transelev8 · hores 8
paletes 1800

= 28 cicles/hora 

L’estudi realitzat per SIEMENS sobre la capacitat dels transelevadors mostra que si s’utilitza la 
totalitat del magatzem, els transelevadors no donen l’abast i tan sols realitzen un màxim de 26 
cicles combinats per hora. 

Aquest resultat no suposa un problema, ja que el magatzem ha estat sobredimensionat per les 
necessitats de Mobel Linea i per tant no caldrà utilitzar el magatzem en la seva totalitat. 



Simulació d'una instal·lació automatitzada d'emmagatzematge i preparació de comandes 53 

 
 

6.4.1. Resultats de la primera variant del model 

L’execució del model de simulació variant la longitud del magatzem utilitzada permet conèixer la 
màxima longitud de magatzem per la qual els transelevadors són capaços d’assolir un flux 
mínim de 1800 paletes en un torn de 8 hores. 

La primera variant del model consisteix a fer treballar els transelevadors al màxim. En aquesta 
situació no s’aturen mai, estan constantment transportant paletes del magatzem al exterior i al 
inrevés. 

6.4.1.1. Flux de paletes assolit 

Per determinar la longitud màxima a la que es poden situar les paletes s’ha simulat el 
magatzem amb diferents longituds: 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 80 metres. 

Els resultats obtinguts es presenten a la taula 6.3. S’observa que la màxima distància possible 
per tal d’assolir un flux de 1800 paletes en un torn de 8 hores correspon a un valor de 75 
metres. 

Longitud 
magatzem (m) 20 30 40 50 60 70 80 

Quantitat de 
paletes 2155,2 2091,5 2047,6 1965,9 1901,7 1823,2 1775,1 

Taula 6.3: Quantitat de paletes en funció de la longitud del magatzem 
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La representació gràfica dels resultats anteriors es pot observar en la figura 6.6. 
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Fig. 6.6: Capacitat dels transelevadors en funció de la longitud de magatzem 

6.4.1.2. Estat dels transelevadors 

Les simulacions realitzades també permeten conèixer com varia la proporció de temps que 
requereix el transelevador per cadascun dels seus estats en funció de la longitud del magatzem. 

Els possibles estats del transelevador són: 

• %Idle: és la proporció de temps que el transelevador està lliure, que no té tasques a 
realitzar. 

• %Demand: és la proporció de temps que el transelevador es mou sense càrrega per 
anar a buscar una paleta. 

• %Xfer: és la proporció de temps durant el qual el transelevador està carregant o 
descarregant una paleta. 

• %Loaded: és la proporció de temps que el transelevador està transportant una paleta. 
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A la figura 6.7 es mostra la variació de la proporció de temps dels estats dels transelevadors en 
funció de la longitud del magatzem. L’estat Idle no es representa perquè és del 0% en tots els 
casos. 

Aquest resultat verifica la hipòtesi del model, es tracta de fer treballar els transelevadors al 
màxim rendiment, sense aturar-se. 
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Fig. 6.7: Variació de l’estat del transelevador en funció de la longitud del magatzem 

Es pot observar que la proporció de temps en què el transelevador es trasllada (%Demand i 
%Loaded) augmenta quan augmenta la longitud del magatzem i que la proporció de temps que 
el transelevador està carregant i descarregant disminueix al augmentar la longitud. 

Són resultats coherents, ja que al augmentar la longitud del magatzem els transelevadors 
realitzen menys càrregues i descàrregues, i per tant, el temps total que dediquen a aquestes 
tasques disminueix. L’augment de la longitud del magatzem fa augmentar la distància de 
recorregut dels transelevadors, i per tant, augmenta també el temps durant el qual els 
transelevadors es traslladen. 
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6.4.1.3. Temps mig de recorregut 

A la figura 6.8 es representa la variació del temps mig de recorregut que efectuen els 
transelevadors per entrar o treure una paleta del magatzem en funció de la longitud d’aquest. 
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Fig. 6.8: Variació del temps de recorregut per paleta en funció de la longitud del magatzem 

S’observa que es tracta d’una funció casi lineal. 

6.4.2. Resultats de la segona variant del model 

La segona variant del model consisteix en simular el funcionament dels transelevadors en un 
torn de treball de 8 hores durant el qual circulen 1800 paletes. 

L’execució d’aquest model variant la longitud del magatzem permet conèixer la variació en els 
diferents estats dels transelevadors. 

Els experiments s’han realitzat per les mateixes longituds que pel cas anterior: 20, 30, 40, 50, 
60, 70 i 80 metres. 
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6.4.2.1. Flux de paletes assolit 

El nombre de paletes que han circulat en funció de la longitud del magatzem es presenta a la 
taula 6.4. 

Longitud (m) Quantitat de paletes que han circulat 

20 1800 

30 1800 

40 1800 

50 1800 

60 1800 

70 1800 

80 1767 

Taula 6.4: Quantitat de paletes que han circulat en funció de la longitud de magatzem 

Per les simulacions de longitud de magatzem entre 20 i 70 metres els transelevadors han donat 
l'abast i han assolit el flux mínim necessari de 1800 paletes en 8 hores però per la simulació del 
magatzem de 80 metres no hi han arribat i han fet circular un total de 1767 paletes. 

Aquests resultats confirmen els resultats obtinguts en la primera variant del model de magatzem 
i transelevadors.  

6.4.2.2. Estat dels transelevadors 

Els possibles estats del transelevador són, com en el cas anterior: 

• %Idle: és la proporció de temps que el transelevador està lliure, que no té tasques a 
realitzar. 

• %Demand: és la proporció de temps que el transelevador es mou sense càrrega per 
anar a buscar una paleta. 

• %Xfer: és la proporció de temps durant el qual el transelevador està carregant o 
descarregant una paleta. 

• %Loaded: és la proporció de temps que el transelevador està transportant una paleta. 
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Els resultats obtinguts es presenten en forma de diagrama de barres en la figura següent (figura 
6.9): 
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Fig. 6.9: Variació del temps dels estats dels transelevadors en funció de la longitud de magatzem 

En la gràfica anterior es pot veure com el temps que el transelevador està lliure (Idle) disminueix 
quan la longitud del magatzem augmenta. També s'observa que el temps que el transelevador 
dedica al desplaçament (Demand i Loaded) augmenta quan les dimensions del magatzem 
augmenten. 

En canvi, el temps dedicat a la càrrega i descàrrega de les paletes (Xfer) es manté constant 
perquè no depèn de les dimensions del magatzem si no del nombre de paletes desplaçat. Es 
pot apreciar un temps de càrrega i descàrrega inferior en el cas del magatzem de 80 metres ja 
que no s'ha assolit el flux de 1800 paletes. 

Es pot concloure que el temps de servei dels transelevadors no és proporcional a la longitud del 
magatzem, ja que hi ha un temps constant de càrrega i descàrrega de paletes independent de 
la longitud del magatzem. 

6.4.2.3. Aprofitament del temps en estat Idle dels transelevadors 

Com s’ha indicat al subapartat 6.4.1.1 la màxima longitud de magatzem utilitzable per 
aconseguir un flux de 1800 paletes és de 75 metres, amb un rendiment dels transelevadors del 
100%. 
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Donat que la capacitat del magatzem amb una longitud de 75 metres encara és superior a les 
necessitats de l’empresa Mobel Linea, pot considerar-se la opció d’utilitzar menys profunditat de 
magatzem i permetre el funcionament dels transelevadors amb un rendiment inferior al 100%. 

Aquesta disminució del rendiment treballant amb un magatzem de menys longitud donaria un 
marge als transelevadors de manera a poder afrontar un augment de les comandes, una parada 
d’un dels transelevadors o bé l’entrada de matèria primera al magatzem sense interferir en el 
ritme de preparació de comandes. 

A continuació s’analitza què passaria si es presentés alguna de les situacions esmentades. 

 Augment d’un 10% de les comandes: 

Aquest augment de les comandes requeriria un 10% d’augment en les tasques dels 
transelevadors. 

 Aturada d’un transelevador: 

Si un transelevador s’aturés, els altres transelevadors augmentarien la seva càrrega de 
treball en un 14%. L’aturada d’un transelevador no impediria la preparació de les comandes 
per falta de material ja que està prevista la ubicació d’una mateixa referència en dos 
passadissos diferents com a mínim. 

 Entrada de matèria primera o de producte acabat des de fabricació: 

En el cas de necessitar efectuar l’entrada a magatzem de matèria primera (160 paletes) o 
de producte acabat des de fabricació (300 paletes) durant la jornada laboral de 8 hores, els 
transelevadors haurien d’augmentar el rendiment en un 4 i un 8% respectivament. 
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A partir del gràfic de la figura 6.10 on es presenta la variació de l’estat Idle (lliure) dels 
transelevadors en funció de la longitud del magatzem es pot determinar quina és la profunditat 
del magatzem a utilitzar en cas de voler fer front a algun dels casos comentats anteriorment. 
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Fig. 6.10: Variació de l’estat Idle dels transelevadors en funció de la longitud de magatzem 

A la taula 6.5 es presenten les solucions proposades per cadascun dels casos. 

Cas Augment requerit en el 
rendiment dels transelevadors

Longitud recomanada de 
magatzem a utilitzar 

Augment d’un 10% de les 
comandes 10 % 40 metres 

Aturada d’un transelevador 14 % 20 metres 

Entrada de material 
addicional al magatzem 12 % 30 metres 

Taula 6.5: Possibles situacions i solucions proposades 

Donat que la intenció de l’empresa Mobel Linea és d’ocupar només entre 30 i 40 metres de 
magatzem, es pot demanar als transelevadors un rendiment més elevat. 
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7. Model 3: Zona de preparació de comandes 

7.1. Objectiu del model 

L’objectiu d’aquest tercer model que simula únicament la zona de preparació de comandes 
(figura 7.1) és determinar el temps necessari per realitzar per realitzar la tasca partint de les 
dades de comandes donades per Mobel Linea i de l’especificació del flux diari de paletes que ha 
de circular per la instal·lació. 

 

7.2. Anàlisi de les dades de comandes de Mobel Linea 

L’empresa Mobel Linea ha facilitat un llistat de comandes d’una jornada de producció (veure 
annex A) a partir de l’anàlisi del qual s’ha obtingut la composició de les comandes que s’utilitza 
com a dada d’entrada pel model de simulació. Aquest llistat no és de 1800 paletes i per tant, es 
realitza la generació de comandes en el model escalant aquestes dades. 

En el capítol 2 s’explica que les vies de producció 1,2,3 i 4 tenen un funcionament diferent al de 
les vies 5 i 6 i que la composició de les comandes també varia. S’analitzarà de forma individual 
cada tipus de via. 

7.2.1. Vies de producció 1, 2, 3 i 4 

Mobel Linea ofereix una gran diversitat de productes constituïts cadascun d’ells per diferents 
quantitats de peces. La majoria de productes consten de 1, 2, 3 o 4 peces. 

Preparació de 
comandes 

Magatzem Transelevadors

Elevadors 

C
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·le
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s 

MODEL 2 

MODEL 1 MODEL 3 

Fig. 7.1: Representació del model 3 en el conjunt de la instal·lació 
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Un 4% de les comandes es formen a partir de més de 4 peces diferents, però aquestes no es 
tindran en compte pel seu poc pes percentual. 

De les dades de producció diària de les vies 1, 2, 3, i 4 s’han extret les estadístiques mostrades 
a la taula 7.1. 

Quantitat de peces per 
producte 

Percentatge de 
productes 

1 36,5 % 

2 42,3 % 

3 15,9 % 

4 5,3 % 

Taula 7.1: Percentatge de productes en funció de la quantitat de peces que els formen 

La comanda de cada producte pot ser de vàries unitats. S’ha analitzat el nombre d’unitats que 
es demana de cada producte, distingint cada tipus de producte, és a dir, diferenciant si el 
producte es forma a partir de 1, 2, 3, o 4 peces. 
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Les dades obtingudes es presenten en les figures 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5 en forma d’histogrames de 
freqüència. 
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Fig. 7.2: Comandes de productes d’una peça distribuïdes en funció de les unitats de producte 
demanades 
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Fig. 7.3: Comandes de productes de 2 peces distribuïdes en funció de les unitats de producte 
demanades 
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Fig. 7.4: Comandes de productes de 3 peces distribuïdes en funció de les unitats de producte 
demanades 
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Fig. 7.5: Comandes de productes de 4 peces distribuïdes en funció de les unitats de producte 
demanades 

A continuació s’explica algun exemple d’interpretació de les dades anteriors: 

 A la figura 7.2 es pot veure que en la producció d’un dia s’han demanat 16 productes 
diferents d’una sola peça en lots de 4 unitats cadascun. 
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 A la figura 7.4 es pot veure que en la producció d’un dia s’han demanat 40 productes 
diferents de 3 peces cadascun en lots d’una sola unitat. 

Els productes es formen amb 1, 2, 3 o 4 peces diferents però la quantitat necessària de cada 
una d’aquestes peces pot variar. Els resultats obtinguts de l’anàlisi estadístic de les dades 
realitzat per determinar la quantitat necessària de cada peça d’un producte es mostren a la 
figura 7.6 en forma d’histograma de freqüència. 
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Fig. 7.6: Distribució del nombre d’unitats necessàries de cada peça 

Un exemple d’interpretació de les dades de la taula anterior seria: 

 115 peces de les que composen els productes s’han necessitat en una quantitat de 2 
unitats. 
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7.2.2. Vies de producció 5 i 6 

Per les vies de producció 5 i 6 només es fan comandes d’una sola peça i la quantitat de picades 
per paleta es distribueix com indica el següent gràfic (figura 7.7): 
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Fig. 7.7: Distribució de la quantitat d’unitats de producte per comanda (vies 5 i 6) 

7.3. Hipòtesis del model 

7.3.1. Generació de comandes 

S’ha de verificar que per la zona de preparació de comandes passen 1800 paletes en un torn de 
8 hores distribuïdes per les diferents vies de producció tal com indiquen les especificacions. Es 
recorda aquesta distribució a la taula 7.2. 

Via Quantitat de paletes diàries 
1 250 
2 250 
3 250 
4 250 
5 400 
6 400 

Total 1800 

Taula 7.2: Distribució diària de les paletes en les diferents vies de producció 
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A les vies de producció es determinarà el nombre de comandes de manera que circulin les 1800 
paletes especificades. 

7.3.2. Correcte funcionament de la resta de la instal·lació 

L’objectiu del model és únicament l’estudi de la zona de preparació de comandes sense tenir en 
compte la resta del sistema. 

Es suposa que les paletes arriben perfectament a les vies de producció i surten sense col·lapsar 
les cintes ni provocant l’aturada d’aquestes. 

7.4. Construcció del model 

7.4.1. Generació de comandes 

S’han implementat les 6 distribucions comentades a l’apartat 7.2, ja que el programa Witness 
permet la creació de distribucions pròpies de l’usuari. Aquestes distribucions s’utilitzen per 
generar les comandes aleatòriament. 

La figura 7.8 mostra la finestra del programa Witness on es defineix la distribució de quantitat 
d’unitats de producte per comanda per les vies de producció 5 i 6. 

 

Fig. 7.8: Finestra del programa Witness: definició d’una distribució d’usuari 
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7.4.2. Circulació de les paletes 

7.4.2.1. Vies 1, 2, 3 i 4 

Les explicacions d’aquest subapartat sobre la circulació de paletes a les vies 1, 2, 3 i 4 es faran 
a partir del següent esquema d’una via de preparació de comandes (figura 7.9) 

 

Per hipòtesi, es considera que en el punt A sempre hi ha paletes disponibles que puguin circular 
cap a les estacions de preparació de comandes quan sigui necessari. 

A la zona B hi pot haver les paletes necessàries per completar un màxim de dues comandes. 
Aquesta restricció evita el col·lapse de les cintes en aquesta zona. Les altres paletes s’esperen 
en el punt A fins que la zona B pugui admetre l’entrada de les paletes de la següent comanda. 

Les paletes corresponents a la primera comanda de la zona B es troben a les estacions de 
preparació i les de la segona comanda esperen per entrar a les vies d’entrada d’aquestes 
estacions. 

Quan les paletes surten de les estacions de preparació, les paletes corresponents a la segona 
comanda entren i en el punt A es permet el pas de les paletes corresponents a la següent 
comanda. 

A

ZONA B 

Entrada de 
paletes al 

model 
Sortida de 
paletes del 

model 

Estacions de preparació de comandes 

Cintes transportadores 

Sentit de circulació de les paletes 

Fig. 7.9: Esquema d’una via de preparació de comandes (vies 1, 2, 3 o 4) 
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7.4.2.2. Vies 5 i 6 

Donat que a les vies 5 i 6 les comandes es completen a partir d’una única paleta, el 
funcionament de la preparació de comandes és senzill i no es requereix cap control de la 
circulació de les paletes per evitar col·lapses. 

7.4.3. Temps de preparació de comandes 

El temps de preparació de cada comanda dependrà de la quantitat de peces diferents que la 
formen i de la quantitat necessària de cadascuna d’aquestes peces. 

El temps necessari per cada picada (és a dir, per cada peça que s’extrau d’una paleta) és una 
variable. L’objectiu del tercer model és determinar quin és el temps adequat que permetrà la 
circulació de 1800 paletes en un torn de 8 hores. 

El temps de preparació d’una comanda serà la suma de la generació aleatòria de tants valors 
de temps de picada com picades són necessàries per completar la comanda. 

El valor del temps de picada té una variabilitat d’un 40% sobre el valor mig. 

A cadascuna de les 6 vies de producció hi ha un operari. A les vies 1, 2, 3 i 4 el treballador es 
desplaça per les diferents estacions de preparació, i el temps requerit està inclòs en el temps de 
picada. 

A les vies 5 i 6 l’operari no s’ha de moure, ja que només hi ha una estació de preparació a cada 
via. 

7.5. Resultats 

7.5.1. Vies de producció 1, 2, 3 i 4 

Els resultats obtinguts de la simulació són el nombre de paletes que passa per cada via, la 
quantitat de comandes preparades a cada via i el percentatge d’ocupació de cada operari. 
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S’ha realitzat un primer experiment amb un temps de picada recomanat per l’empresa de 30 
segons, que inclou el desplaçament de l’operari. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 
7.3. 

Via Quantitat de 
comandes Quantitat de paletes % Ocupació 

1 128,1 241,7 97,7 

2 128,1 247,3 97,7 

3 129,2 247,4 97,9 

4 124,3 236,1 97,9 

Taula 7.3: Resultats per un temps mig de picada de 30 segons 

S’observa que per un temps de picada de 30 segons la quantitat de paletes que passa per cada 
via és inferior a les 250 paletes que demanen les especificacions. 

S’ha repetit el mateix experiment per temps de picada de 27s, 28s i 29s. Els resultats de la 
quantitat mitja de paletes que circulen per cada via es mostren a la taula 7.4. 

Temps mig de picada (s) 27 28 29 

Quantitat de paletes per via 276,1 260,7 254,9 

Taula 7.4: Quantitat mitja de paletes per via en funció del temps mig de picada 

Els resultats obtinguts mostren que amb un temps de picada de 29 segons la quantitat de 
paletes per via correspon a les especificacions. 

7.5.2. Vies de producció 5 i 6 

Per les vies de producció 5 i 6 el temps de picada és inferior al de les altres vies, ja que el tipus 
de producte que circula és diferent i l’operari no ha de desplaçar-se. 
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L’experiment s’ha realitzat per un temps mig de picada de 13 segons i els resultats es mostren a 
la taula 7.5. 

Via Quantitat de paletes % Ocupació 

5 416,5 95,7 

6 403,2 95,8 

Taula 7.5: Quantitat de paletes de les vies 5 i 6 per un temps de picada de 13 segons 

S’observa que en aquestes vies es compleixen les especificacions ja que es superen les 400 
paletes per via, tot i que el percentatge d’ocupació de l’operari és molt elevat.
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8. Model complet 

Per últim s’ha construït el model de la instal·lació completa utilitzant els tres models anteriors 
(figura 8.1). En aquest capítol s’explicarà la construcció i el funcionament del model complet i 
s’exposaran els resultats de la simulació. 

 

8.1. Construcció i funcionament del model 

8.1.1. Construcció del model 

El model complet de la instal·lació s’ha construït utilitzant els elements dels tres models 
anteriors. Concretament, la base ha estat el model 3 de la zona de preparació de comandes on 
s’ha incorporat posteriorment el model 1 d’elevadors i col·lectors connectant l’entrada i la sortida 
de les vies de producció del model 3 amb els elevadors i les cintes transportadores del model 1. 
Finalment, s’ha incorporat també el model 2 de magatzem i transelevadors, substituint per una 
banda l’entrada de paletes al model 1 (veure capítol 5 subapartat 5.3.1) per la sortida de paletes 
del magatzem del model 2 i per altra banda la sortida del model de les paletes del model 1 per 
l’entrada al magatzem mitjançant els transelevadors del model 2. 

8.1.2. Funcionament del model 

Els models anteriors 2 i 3 funcionen amb un rendiment màxim dels transelevadors i de les vies 
de producció respectivament: en el cas del model 2, els transelevadors no s’aturen mai i estan 
constantment realitzant l’entrada o la sortida de paletes del magatzem i en el cas del model 3, 
les vies de producció tenen sempre paletes disponibles per poder completar les comandes. 

Preparació de 
comandes 

Magatzem Transelevadors

Elevadors 

C
ol

·le
ct

or
s 

MODEL 2 

MODEL 1 MODEL 3 

Fig. 8.1: Representació de la instal·lació agrupant els 3 models 
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En el model complet, per poder assolir el flux de 1800 paletes especificat per l’empresa, han de 
circular les 1800 paletes per les vies de producció i els transelevadors han de funcionar al ritme 
que imposin aquestes per tal de fer-hi arribar les paletes necessàries en el moment adequat. 

Si per la composició de les comandes, la necessitat del nombre de paletes a la zona de 
preparació disminueix durant un determinat període de temps, els transelevadors també hauran 
de disminuir el seu ritme de sortida de paletes per tal de no acumular-ne en el sistema de cintes 
transportadores, col·lectors i elevadors. En aquest cas, els transelevadors deixarien de treure 
paletes momentàniament i només realitzarien cicles simples per entrar les paletes que van 
arribant al magatzem. 

El model complet incorpora doncs restriccions pel funcionament dels transelevadors: es tindrà 
en compte l’estat de les cintes abans d’efectuar la sortida de paletes del magatzem. De fet, en 
les explicacions del sistema de gestió del magatzem facilitades per Siemens (Ref. [1]) també es 
troba aquesta restricció: els transelevadors només reben ordres per treure paletes si hi ha espai 
per aquestes en el sistema. 

8.2. Resultats 

Les especificacions de la instal·lació marquen com a objectiu la circulació de 1800 paletes en un 
torn de 8 hores. Per aquest flux de paletes, es pot concloure a partir dels resultats dels tres 
models anteriors que: 

 els elevadors i les cintes transportadores no presenten col·lapses (model 1) 

 la longitud màxima de magatzem que es pot utilitzar és de 75 metres (model 2) 

 el temps mig de picada pot ser com a màxim de 29 segons per les vies de producció 1, 
2, 3 i 4 i de 13 segons per les vies de producció 5 i 6 (model 3). 

Pel primer experiment del model complet s’han utilitzat els valors de longitud de magatzem i 
temps mig de picada obtinguts en els models anteriors i els resultats obtinguts s’exposen a 
continuació. 
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8.2.1. Resultats de les vies de producció 

A la següent taula (taula 8.1) es mostren els resultats obtinguts en el model complet pels 
diferents tipus de via de preparació de comandes juntament amb els resultats del model 3 
(apartats 7.5.1 i 7.5.2). 

Quantitat mitja de paletes per via 
Via de producció 

Model complet Model 3 

Vies 1, 2, 3 i 4 242,5 254,9 

Vies 5 i 6 373,5 409,8 

Taula 8.1: Quantitat mitja de paletes per via del model complet i del model 3. 

Es pot observar que amb la simulació de la instal·lació completa, la quantitat mitja de paletes 
per via és inferior a la quantitat obtinguda amb el model 3 que només simula la zona de 
preparació de comandes. A més, els resultats del model complet no compleixen amb les 
especificacions de l’empresa: la quantitat mitja de paletes per via a les vies 1, 2, 3 i 4 és inferior 
a 250 paletes i a les vies 5 i 6 és inferior a 400. 

L’ocupació mitja dels operaris del model complet és del 90%, aquest valor és inferior a 
l’ocupació obtinguda en el model 3. 

Aquests resultats indiquen que les paletes no arriben a la zona de preparació de comandes 
correctament. Els operaris no poden treballar si les paletes necessàries per completar una 
comanda no són a les estacions de treball i per tant la seva ocupació mitja disminueix. 

8.2.2. Resultats dels col·lectors i elevadors 

La zona de connexió entre la sortida del magatzem i la zona de preparació de comandes no 
presenta cap col·lapse. Els elevadors donen l’abast amb el flux de paletes del model i no 
s’acumulen paletes. 

8.2.3. Resultats dels transelevadors 

En aquest cas es comparen els resultats dels transelevadors del model complet amb els 
resultats obtinguts amb el model 2 per una longitud de magatzem de 75 metres. 
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Els diferents estats dels transelevadors es representen en forma de diagrames circulars a la 
figura 8.2 i a la taula 8.2 es defineixen aquests estats. 

Model complet

%Idle; 2,37
%Demand; 

19,073

%Xfer; 
41,068

%Loaded; 
37,489

Model 3

%Idle; 0
%Demand; 

15,84

%Xfer; 
43,92

%Loaded; 
40,234

 

Fig. 8.2: Diferents estats dels transelevadors del model complet i del model 2 

%Idle és la proporció de temps que el transelevador està lliure, que no té 
tasques a realitzar 

%Demand és la proporció de temps que el transelevador es mou sense càrrega per 
anar a buscar una paleta 

%Xfer és la proporció de temps durant el qual el transelevador està carregant o 
descarregant una paleta 

%Loaded és la proporció de temps que el transelevador està transportant una paleta 

Taula 8.2: Definició dels estats dels transelevadors en el programa Witness 

En el model complet, els transelevadors estan un 2,37% del temps lliures i en canvi s’ha 
comentat a l’apartat 8.2.1 que no arriben prou paletes a la zona de preparació de comandes. 
Aquest resultat pot semblar incoherent però es deu a la irregularitat de la quantitat necessària 
de paletes a la zona de preparació de comandes. Hi ha períodes de temps durant els quals els 
transelevadors no serveixen paletes suficientment ràpid i períodes durant els quals hi ha 
acumulació de paletes a l’entrada de les vies de producció i els transelevadors no poden 
continuar traient paletes del magatzem i per tant estan lliures (si tampoc hi ha paletes per entrar 
al magatzem). 
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La simulació també ens dóna com a resultats el temps total de recorregut i la quantitat de 
càrregues que realitzen els transelevadors. A partir d’aquests dos valors es calcula el temps mig 
de recorregut per càrrega. Els valors obtinguts es mostren a la taula 8.3. 

 Model complet Model 2 

Temps total de recorregut (min) 2172,3 2154,2 

Quantitat de càrregues 3370,6 3613,2 

Temps mig de recorregut per càrrega (min) 0,644 0,596 

Taula 8.3: Estadístiques dels transelevadors: temps total de recorregut i quantitat de càrregues 

S’observa que el temps mig de recorregut per càrrega és inferior per la simulació del model 2. 
Els transelevadors del model complet fan recorreguts més llargs per paleta carregada perquè no 
poden combinar sempre les seves tasques d’entrada i sortida de paletes per fer cicles 
combinats i optimitzar així el rendiment. 

8.2.4. Resultat global 

En el model complet, utilitzant una longitud de 75 metres de magatzem no es compleixen les 
especificacions donades per l’empresa. Les comandes es generen aleatòriament i el flux de 
paletes necessari a la zona de preparació de comandes és variable. Això crea situacions 
desfavorables pel rendiment del sistema. 

Amb un sistema de gestió del magatzem que regulés la necessitat de paletes a la zona de 
preparació de comandes fent-la constant al llarg de les 8 hores de la jornada laboral s’afavoriria 
el rendiment de la instal·lació. 
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Per acabar, s’han fet diferents experiments amb el model complet variant la longitud de 
magatzem utilitzada i finalment, s’ha determinat que la màxima longitud de magatzem per la 
qual es compleixen les especificacions de l’empresa és de 60 metres. Els resultats obtinguts per 
aquesta longitud de magatzem es presenten a la taula 8.4. 

Via de producció Quantitat mitja de paletes per via 

Vies 1, 2, 3 i 4 255,4 

Vies 5 i 6 407,7 

Taula 8.4: Quantitat mitja de paletes per via per una longitud de magatzem de 60 metres 

L’empresa Mobel Linea té previst ocupar entre 30 i 40 metres de magatzem. Si amb una 
longitud de magatzem de 60 metres es compleixen les especificacions de l’empresa, amb la 
utilització prevista també es compliran i la zona de preparació de comandes tindrà la mateixa 
intensitat de treball ja que s’ha determinat el temps de picada en funció del flux de paletes 
especificat.
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9. Valoració econòmica 

Per calcular el pressupost del projecte presentat es tindran en compte les despeses generades 
per les tasques d’estudi, modelat, simulació i anàlisi que són les despeses de personal, de 
desplaçaments, de material i de llicències informàtiques. 

9.1. Cost de personal 

Les despeses de personal es deuen a les hores d’enginyer que inclouen les tasques d’estudi 
previ de la instal·lació, de modelat del sistema, de simulació i d’anàlisi de resultats. 

9.2. Despeses de desplaçament 

Les despeses de desplaçament són les despeses generades per les visites realitzades a la 
instal·lació. Són despeses de transport. 

9.3. Cost del hardware 

Aquesta partida del pressupost considera l’amortització de l’ordinador personal i altres perifèrics 
utilitzats. 

9.4. Cost del software 

La utilització del programa Witness comporta unes despeses d’amortització de la llicència i del 
manteniment del programa. 

9.5. Cost del material fungible 

En aquesta última partida s’inclouen les despeses d’electricitat, de material d’oficina (paper, tinta 
d’impressora, bolígrafs,...), etc. 
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9.6. Pressupost 

En la taula següent es detalla l’import de les partides mencionades en els anteriors apartats 
juntament amb el total del pressupost. 

Cost del personal 

Enginyer Industrial 
400 hores x 50 €/h 20.000,00 €

Despeses de desplaçament 

Visites a l’empresa 
2 visites x 210 km/visita x 0,25 €/km 105,00 €

Cost del hardware 

Ordinador personal 
1.500 € x 15% d’ús 225,00 €

Cost del software 

WITNESS, amortització de la llicència 
27.000 € x 5% d’ús 1.350,00 €

WITNESS, manteniment del programa 
4.000 €/any x 1 any x 30% d’ús 1.200,00 €

Cost del material fungible 

Electricitat, material d’oficina,... 210,00 €

 SUBTOTAL 23.090,00 €
 + 16% d’IVA 3.694,40 €

 TOTAL 26.784,40 €

Taula 9.1: Pressupost del projecte 
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Conclusions 

A grans trets, el primer objectiu d’aquest projecte és validar el disseny de la instal·lació 
realitzada per Siemens Dematic per a l’empresa Mobel Linea, S.L. 

La validació del disseny s’ha realitzat determinant uns paràmetres que permeten un correcte 
funcionament de la instal·lació. S’entén per correcte funcionament que la instal·lació sigui capaç 
d’assolir un flux de 1800 paletes en un torn de treball de 8 hores. 

S’ha de tenir en compte que abans de realitzar la simulació ja es sabia que el magatzem estava 
sobredimensionat. De fet, en el projecte inicial es contemplava la construcció del magatzem en 
dues fases: 4 passadissos en la primera i els altres 4 en una segona fase quan la instal·lació ja 
fos en funcionament. Finalment, es va realitzar tota la instal·lació en una sola fase per rebaixar 
costos, preveient llogar-ne una part per amortitzar la construcció. Un altre objectiu és, doncs, 
determinar quina part del magatzem pot i/o deu ser ocupada per paletes de l’empresa. 

Tot l’anàlisi està basat en la construcció de tres models parcials i un model complet mitjançant el 
paquet de simulació Witness i el posterior estudi a partir de diferents experiments. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts en les simulacions ha permès establir les següents conclusions: 

1. Amb els paràmetres adequats, la instal·lació funciona correctament. Aquesta era la 
primera qüestió que s’havia de respondre. A continuació s’expliquen quins són els 
paràmetres adequats. 

2. El temps de picada a les vies de producció no ha de sobrepassar certes limitacions. 
Concretament, el temps mig de picada a les vies de producció 1, 2, 3 i 4 no ha de ser 
superior a 29 segons i a les vies 5 i 6 aquest temps no ha d’excedir els 13 segons. 

3. S’ha de restringir la longitud de magatzem que s’utilitzarà. La longitud del magatzem 
ocupada per paletes no ha de ser superior als 60 metres. Entre els 60 i els 75 metres, 
encara que els transelevadors són capaços de moure 1800 paletes durant un torn, la 
simulació del model complet mostra que la irregularitat del flux de paletes requerit a les 
vies de producció afecta al rendiment global de la instal·lació, no assolint-se el flux 
especificat. Quan es superen els 75 metres els transelevadors no poden moure les 1800 
paletes especificades. Si la longitud és inferior als 60 metres, encara que els 
transelevadors estiguin més lliures, el flux global de paletes no augmentarà ja que les 
vies de producció actuen de fre. 

4. El coll d’ampolla són les vies de producció. Amb la longitud de magatzem que es preveu 
utilitzar inicialment (no més de 40 metres), el coll d’ampolla de la instal·lació són les vies 
de producció. És a dir, si en el futur es volgués superar el flux de paletes previst 
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actualment s’haurien d’efectuar les picades més ràpid, o bé augmentant el nombre 
d’operaris o bé marcant un ritme de picada superior. 
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