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Resum 
 Aquest projecte es basa en comprovar el funcionament d’un controlador que evita 

moviments que puguin desembocar en bloqueigs en sistemes de fabricació flexible i, segons 

els seus resultats, proposar una millora del mètode emprat.  

 A part de comprovar que realment el controlador evita tot bloqueig, es pretén també 

veure la seva influència en el comportament del sistema tot analitzant les seves propietats 

quantitatives. Es desitja veure si, a més a més d’evitar els bloqueigs, la quantitat de 

moviments limitats afecta significativament a propietats com el temps de processat de les 

peces, els seus temps d’espera i el grau d’ús de les màquines. 

 La simulació del sistema i l’obtenció de resultats s’ha fet mitjançant el software Arena, 

que utilitza la simulació en esdeveniments discrets i la connexió entre blocs per imitar el 

comportament de sistemes de fabricació flexible.  

 El controlador està implementat en C++, de manera que Arena informa de la situació 

del sistema mitjançant missatges i rep la resposta de la mateixa manera. 

 S’ha intentat fer un enfocament del problema el més general possible, de manera que 

es pogués variar la distribució del sistema ràpidament per comprovar els resultats del 

controlador, en cas de què calgués, en diversos tipus de sistemes. 

Els resultats obtinguts amb el controlador, tot i confirmar la desaparició de tot 

bloqueig, no han estat tot el satisfactoris que es desitja en els aspectes quantitatius, pel que 

s’ha proposat una variació del mètode. En el nou controlador s’intenta minimitzar el nombre 

de moviments limitats per tal d’incrementar la sortida de peces i millorar la resta de propietats 

quantitatives. Aquest controlador proposat està limitat a un màxim de dos tipus de peces 

diferents degut a la creixent complexitat del problema amb el nombre de peces.  

S’han simulat múltiples sistemes per veure en diversos casos la diferència entre els 

dos controladors. S’han simulat sistemes on no existien bloqueigs, on existien bloqueigs entre 

peces del mateix tipus, anomenats de tipus 1, sistemes amb bloqueigs entre peces de diferent 

tipus, anomenats de tipus 2, i finalment sistemes amb l’existència de bloqueigs de tipus 1 i de 

tipus 2 alhora.  

 S’ha vist que les capacitats de les màquines i el seu ordre en el processat de les 

operacions és un aspecte clau en la diferència de resultats, tot i que tan sols en casos especials 

i extrems els dos controladors donen resultats iguals. En la majoria de sistemes el controlador 

proposat és millor en tots els aspectes a l’analitzat inicialment. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del Projecte 

Aquest projecte, impulsat inicialment pel professor de la UPC Jan Rosell, va captar 

ràpidament la meva atenció per les possibilitats que oferia. Ja a l’assignatura de “Sistemes de 

Producció Integrats” havíem emprat el programa Arena, el software usat en les simulacions, 

tot i que sense disposar de massa temps, degut a exigències del calendari. Tot i això, amb el 

treball fet a l’assignatura, ja es deixaven entreveure les múltiples possibilitats del programa, 

que vam explorar per obtenir els objectius del treball, però sense temps per aprofundir. A més 

a més, amb aquest projecte es brindava l’oportunitat de tractar un dels aspectes més 

importants (en el meu parer) dels programes: la comunicació amb altres processos. 

A part de l’interès que només aquesta idea ja presentava, sorgia l’opció de programar 

un controlador propi (o millor dit, adaptar-lo) en un llenguatge desconegut, el C++, ampliació 

del llenguatge C que posa èmfasi en el que és la programació orientada a objectes. Aquest 

aspecte havia estat tractat una mica en una altra assignatura optativa d’automàtica, i oferia un 

nou enfocament de la programació al proposar una estructura més esclaridora dels programes.  

Es partia de l’article [Ref.1], obtingut a través del tutor del projecte, que presentava un 

interessant mètode per evitar bloqueigs basat en la idea de limitar moviments que en un futur 

podien desembocar en estats perpetus de producció nul·la. 

Gràcies a la intervenció del tutor del projecte, es va poder accedir a la web [Ref.2] de 

l’autor de l’article, cosa que va permetre obtenir el codi C++ que implementava el mètode del 

controlador i la tesi [Ref.3] que l’autor havia fet sobre aquest.  

Disposar d’aquest codi, tot i ser un gran avantatge, va acabar suposant una feina 

d’investigació i identificació, degut a les poques explicacions i molts cops desordre del codi, 

que s’esperava més senzilla i curta en temps 

Ha estat necessari modificar bastant el codi per adequar-lo al sistema objecte d’estudi, 

generalitzant-lo al màxim i introduint el codi necessari per a què es pogués connectar amb el 

model en Arena. Per a què els bloqueigs siguin evitats, cal que el comportament del programa 

en C++ sigui idèntic al del sistema que modela Arena fins a tal punt que decisions que en 

general prendria el software, les pren pel controlador i les transmet posteriorment. 

Inicialment, el programa no permetia entrar peces al sistema, ja que partia d’un buffer 

d’entrada amb una peça de cada tipus i, a partir d’allí, les anava processant quan era possible. 
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Aquesta limitació allunya el sistema i el controlador de la realitat, d’on resultats obtinguts 

d’aquesta manera no són aplicables. El partir d’una peça de cada tipus també implica que mai 

hi ha més d’una peça d’un mateix tipus al sistema, d’on no és necessària cap numeració global 

per a les peces, al poder cridar cada peça pel seu número de tipus. El voler tenir al sistema 

diverses peces d’un mateix tipus, obliga a afegir un vector global que contingui totes les 

peces, cosa que complica el codi. 

Després de fer les modificacions pertinents, es va observar que el sistema proposat a la 

[Ref.1] no era idoni per l’estudi, ja que produeix certs errors a l’hora de rebre missatges. Per 

aquest motiu s’ha tingut que modificar variant les seves capacitats i temps de processat per a 

què el seu funcionament sigui correcte. 

1.2 Requeriments previs 

El primer de tot és entendre el mètode per evitar bloqueigs, que tot i estar explicat a 

l’article, no queda molt clar en alguns aspectes. El disposar del codi i de la tesi [Ref.3] ha 

ajudat a la seva comprensió. 

Abans d’iniciar la programació, cal decidir el sistema operatiu de treball, tenint en 

compte que el codi obtingut és per linux. Tot i això, pel projecte s’ha treballat en Windows per 

poder fer la connexió amb Arena, que només funciona en aquest sistema operatiu. 

Per la programació, és necessari triar el llenguatge, aspecte de més fàcil decisió degut 

a les limitacions en la connexió amb Arena (només es pot connectar amb programes fets en 

Visual Basic o C++)  i a què la versió de la tesi del controlador ve implementada en C++. Per 

tant, s’ha decidit programar en C++, llenguatge més complet que el C normal. Ha estat 

necessari aprendre aquest llenguatge de programació, que al ser una ampliació de C, presenta 

l’avantatge de no ser nou del tot, ja que es parteix dels coneixements de C apresos 

anteriorment. Per aquest aprenentatge, s’ha disposat del llibre [Ref.4], recomanat pel tutor del 

projecte, que ha estat molt interessant per la seva claredat i multitud d’exemples. 

Un cop après el llenguatge, cal mirar el codi del que es parteix, entendre’l i veure que 

realment fa el mateix que el mètode explicat a l’article. Posteriorment, cal modificar-lo i 

adequar-lo als objectius de connectar el programa amb Arena i tenir una entrada continua de 

peces al sistema, per estudiar el seu funcionament amb el controlador. 

Finalment, cal crear un model d’Arena del sistema estudiat, que tot i ser fixe 

inicialment, s’ha intentat generalitzar al màxim per minimitzar els canvis a fer per analitzar 

altres sistemes.  
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2. Introducció 
 Aquest projecte pretén comprovar el funcionament d’un controlador que evita 

bloqueigs en sistemes de fabricació flexible. A part d’assegurar que efectivament s’evita tot 

bloqueig, es pretén comprovar com afecta a les propietats quantitatives del sistema. 

2.1 Objectius 

 L’objectiu inicial és el de comprovar que realment s’eviten els bloqueigs, cosa que es 

farà de forma teòrica i també experimental en un determinat nombre de casos. Per la part 

teòrica es fa un anàlisi a fons de l’aparició dels bloqueigs i de com aquests s’eviten, i per la 

part experimental es simulen diversos sistemes als que s’aplica el controlador. 

 Pel que fa al codi que implementa el mètode, s’han fixat diverses fases: 

- Una primera aproximació en la que les ordres són donades per l’usuari, és a dir, que 

les entrades i moviments de peces són governades exteriorment sense la intervenció del 

software que dóna informació sobre les propietats quantitatives. Això si, cal que els 

moviments siguin analitzats pel controlador abans de ser permesos. 

- Una segona fase on les entrades i moviments ja van determinats pel software, on tant 

el controlador com el programa usat en la simulació no tinguin en compte la problemàtica que 

introdueix el robot amb el transport. 

- Una tercera fase, afegint l’efecte del robot a la fase anterior, per tal de què el 

comportament sigui més aproximat a la realitat. 

 - Finalment, una última fase on, segons els resultats obtinguts i a partir de l’anàlisi dels 

bloqueigs, s’intenta proposar un nou i millor controlador que serà avaluat per comparació amb 

l’inicial mitjançant la simulació en diversos sistemes. 

2.2 Metodologia 

 Aquest controlador funciona segons el mètode obtingut de l’article [Ref.1]. 

Per tal provar el controlador, s’ha simulat el sistema mitjançant el software Arena, que 

permet la connexió exterior amb altres programes. S’ha disposat de la versió amplia del 

programa per realitzar el sistema, però per la simulació tan sols s’ha pogut usar la versió 

d’estudiants, cosa que ha implicat una sèrie de limitacions. El controlador ha estat 

implementat en C++ amb el programa Microsoft Visual C++ i s’ha comunicat amb Arena 

mitjançant missatges. 
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3. Sistema estudiat 

3.1. Introducció a les xarxes de Petri 

Les xarxes de Petri són un formalisme matemàtic útil per representar comportaments 

complexes i per modelar i analitzar sistemes dinàmics d’esdeveniments discrets. Poden 

representar el paral·lelisme (moviment de dos fluxos alhora) i les sincronitzacions (punts 

d’unió entre dos fluxos), tot i que això les fa més difícils d’analitzar. 

 Estan formades per dues parts: 

1- Estructura de xarxa:  

Es tracta d’un graf dirigit, bipartit i ponderat. 

 Al dir que és un graf dirigit, vol dir que existeixen arcs que uneixen els nodes i que 

aquests arcs tenen una direcció, és a dir, van d’un node a un altre. 

 Per graf bipartit s’entén que, existint dos tipus de nodes, els nodes del mateix tipus no 

poden estar units entre ells, sinó només amb nodes de l’altre tipus. En el cas de les xarxes de 

Petri, els dos tipus de nodes existents són els anomenats llocs i transicions. Els llocs són 

representats per un cercle i simbolitzen recursos o activitats (a les que es pot anomenar estats), 

mentre que les transicions, representades per un rectangle horitzontal o simplement una línia 

horitzontal, simbolitzen canvis d’estat. 

 Finalment, el que sigui ponderat indica que, de vegades, els arcs poden anar 

acompanyats d’un número, que per defecte es suposa que val 1. Aquest número indica el 

nombre de marques (explicat al proper apartat) a treure o a posar en el lloc corresponent. 

2- Marcat:  

Les marques són uns punts que hi ha dins dels llocs i que representen l’estat. Un punt 

en un lloc pot significar que aquell recurs està disponible o que aquella activitat està en curs, 

segons que representi el lloc.  

 

 Per tot això, les xarxes de Petri es solen veure com una tupla de 4 elements: 

WFTPN ...=   

 on P indica els llocs (places), T les transicions (transitions), F el flux (flow) i W la 

ponderació (weigh). 

 Existeix el que s’anomena el joc de marques (token game) que defineix la evolució 

d’aquestes. Consisteix en avaluar si certa transició està activada i, si ho està, representa que 
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l’esdeveniment (per exemple, anar d’una màquina al robot) pot ocórrer. Es considera que una 

transició està habilitada si als llocs que porten a aquella transició hi ha tantes marques com 

indica la ponderació dels seus arcs corresponents. 

 Amb això, es pot definir com a dispar l’acció de treure, dels llocs d’entrada, tantes 

marques com indiquin les fletxes d’entrada a la transició i posar, als llocs de sortida (llocs on 

desemboca la transició), tantes marques com indiqui la ponderació dels seus arcs. 

 L’objectiu d’aquestes xarxes de Petri és el d’analitzar les propietats qualitatives del 

sistema, ja que es fa més fàcil de veure que amb el sistema real. Aquestes propietats són: 

 - Acotació (boundness):  

 Es diu que un sistema és acotat si té un número d’estats finits. Això en xarxes de Petri 

es tradueix en què la xarxa és acotada si tots els seus llocs ho són. Per saber-ho, es considera 

que un lloc és acotat si el seu número de marques no pot créixer de manera infinita, és a dir, 

que té un límit superior. 

 - Vivacitat (liveness):  

 Aquesta és la propietat més important i la que impulsa el projecte en si.  

 Es diu que una xarxa és viva si des de tot marcat assolible hi ha una seqüència de 

dispars que habilita qualsevol transició, és a dir, que des de qualsevol situació a la que es 

pugui arribar en el sistema, amb més o menys dispars, es podrà arribar a un marcat que activi 

tota transició desitjada (que es puguin activar totes les del sistema). 

 Amb això, es diu que una transició és viva si no perd mai l’opció de ser disparada. 

Evidentment el sistema serà viu si totes les seves transicions ho són. 

  

 Aquí és on entren els bloqueigs, ja que si existeix un bloqueig vol dir que el sistema no 

és viu. Però, que s’entén exactament per un bloqueig? Sempre existeixen? La resposta és 

clara, NO. No tots els sistemes tenen possibles bloqueigs, però pràcticament tot sistema real, 

degut a la seva complicació i a la seva forma de procedir, acaba tenint aquests possibles 

bloqueigs, que simplement són camins que no tenen sortida. 

 Els típics bloqueigs són també anomenats “abraçades letals” (deadlock). Això és degut 

a què el bloqueig apareix, per exemple, quan es tenen dues peces en dues màquines diferents. 

Es pot imaginar, per simplificar, que cada màquina té només capacitat per una peça i que les 

peces, abans d’abandonar la màquina actual, reserven la propera màquina (per tal de no 

arribar al cas en què una peça abandona una màquina i no té lloc on esperar abans de poder 

accedir a la seva propera màquina). Amb aquesta situació, cap de les dues peces abandona 
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mai la seva màquina degut a què la corresponent màquina demanada mai estarà lliure. Així el 

sistema es quedarà sempre esperant un moviment que no es dóna mai. En l’apartat 8 

s’analitzen amb més profunditat les possibles fonts d’aparició dels bloqueigs i si el 

controlador analitzat els evita. 

 Per tenir una visió diferent sobre que és un bloqueig, es pot imaginar el sistema com 

una mena d’arbre. Es pot pensar que a cada moviment es té la possibilitat d’activar un cert 

nombre de transicions (branques), que porten el sistema a estats que poden ser similars o molt 

diferents. Segons la transició que es dispara, es segueix un camí o un altre. Vist això, els 

bloqueigs són simplement una branca que no té sortida, amb el problema de què en aquests 

arbres no hi ha marxa enrera. Per tant, en el sistema real, s’hauria de detectar d’alguna manera 

aquest bloqueig (potser per elevades estones d’espera que farien perdre el ritme de producció) 

i corregir-lo. El controlador objecte d’estudi en aquest projecte intenta anar més lluny que 

això i proposa que, enlloc de corregir-ho quan passi, perquè no evitar-lo? 

 Doncs aquest és l’objectiu del controlador proposat, “avançar-se al futur”, detectar una 

branca que té en el seu recorregut un “possible” bloqueig (i es matisa el “possible” perquè es 

podria entrar a la branca que es talla i no acabar en aquell bloqueig) i eliminar-la, podar-la.  

 Això pot semblar fantàstic de bon principi, ja que si efectivament el controlador evita 

els bloqueigs, s’estalviarien reinicialitzacions dels computadors i moltes hores d’espera 

segons la freqüència d’aquests bloqueigs, però com en quasi tot, hi ha un inconvenient, un 

aspecte a analitzar: pot ser que aquest controlador afecti significativament a les propietats 

quantitatives? Pot ser que disminueixi la producció degut als moviments evitats més i tot del 

que ho farien els bloqueigs? Pot ser que provoqui llargues cues d’espera a les màquines?  

 Les respostes a totes aquestes preguntes i moltes més depenen del tipus de sistema: de 

les màquines que té, de les possibles peces que accepta, dels temps de processat, de les 

màquines que realitzen cada operació...però degut a lògiques limitacions, en aquest projecte 

s’analitzen uns casos concrets, en especial el del sistema plantejat en el proper apartat. 

 Al variar els sistemes analitzats, el controlador no modifica el seu comportament. Ell 

mateix detecta que el sistema ha estat modificat i canvia el que correspon. Ara bé, que sigui 

útil o no pel sistema, ja dependrà d‘aquest.  

 S’ha intentat de parametritzar al màxim els canvis, de manera que si enlloc de pel 

sistema analitzat, es volen obtenir respostes per altres sistemes, tan sols s’han de fer uns petits 

canvis. S’ha intentat també generalitzar i donar respostes per al màxim de sistemes possibles 

tot i que la simulació hagi estat només per uns quants.  
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 Les xarxes de Petri disposen d’una abstracció, les xarxes de Petri Colorejades, de les 

quals s’ha usat algun aspecte en el projecte. Per falta de lloc, s’adjunta en l’Annex A una breu 

explicació. 

3.2. Distribució del sistema  

 Tal i com ja s’ha dit, el sistema d’estudi d’aquest projecte és una modificació del 

proposat a l’article [Ref.1]. Per un mateix model de sistema (un número determinat de 

màquines diferents), s’haurien pogut fer modificacions respecte al nombre d’operacions que 

realitzen les màquines, les seves capacitats, les operacions a rebre per les peces i el seu ordre. 

Això no afecta massa al controlador, que agafa totes les dades necessàries del sistema d’uns 

arxius abans de començar la simulació. 

 Per la segona part, per veure si el controlador afecta o no a les propietats quantitatives, 

ha calgut generalitzar una mica més, ja que no interessa treure conclusions per un cas 

particular, sinó intentar distingir els sistemes pels quals el controlador seria adequat d’aquells 

en què no ho seria.    

 Un cop comentat això, es passa a la descripció del sistema. Es tracta de quatre 

màquines situades al voltant d’un robot tal i com s’indica a la figura 3.1. El robot agafa les 

peces de l’entrada, que està a un dels costats del sistema, i les posa a les màquines 

corresponents. Aquest també es requerit per transportar les peces entre les màquines i per 

portar-les, finalment, a la sortida (a l’esquerra de la figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 Distribució del Sistema estudiat 
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 A la figura 3.1 s’observa que l’entrada i la sortida es fan en una cinta de rodets, 

representada amb un rectangle ratllat. De fet, en el sistema analitzat, al disposar de dos tipus 

de peces, fins i tot es consideren dues cintes, una per cada tipus de peça. També es pot veure 

un rectangle on hi diu “Buffer d’entrada”, que és on s’esperen les peces en el cas de què no 

puguin entrar al sistema directament quan arribin. 

 Es passa a continuació a la descripció de les quatre màquines del sistema estudiat: 

 

 - Màquina 1:  

 Pot executar l’operació número 1 a les peces i disposa d’una capacitat de 3 peces, és a 

dir, pot processar 3 peces alhora. 

 - Màquina 2:  

 Pot executar l’operació número 3 a les peces i disposa d’una capacitat de 2 peces. 

 - Màquina 3:  

 Pot executar l’operació número 2 a les peces i disposa d’una capacitat de 3 peces. 

 - Màquina 4:  

 Pot executar les operacions número 3 i 4 a les peces i disposa d’una capacitat d’una 

peça. 

 

 Com es pot veure, tan sols amb 4 màquines ja existeixen moltes combinacions 

d’operacions que aquestes podrien fer i deixar de fer, fins a 24 (16) per cada màquina. El 

número d’operacions que pugui efectuar cada màquina és un factor molt important en 

l’aparició de possibles bloqueigs. Sembla intuïtiu pensar que, com més possibles operacions 

facin les màquines i quanta més capacitat tinguin, menys bloqueigs es podran produir, degut a 

què les peces disposaran de més alternatives. Tot i això, el factor determinant acaben essent el 

número i l’ordre de les operacions a rebre per les peces, ja que si aquestes no coincideixen 

mai a les mateixes màquines, els bloqueigs seran inexistents.  

 Es passa a continuació a la descripció dels dos tipus de peces del sistema estudiat: 

 

 - Tipus 1:  

 Requereix tres operacions que es donen en el següent ordre: operació 1, operació 3, 

operació 2. Això implica que es requereix la màquina 1 per a la primera operació, la màquina 

2 o la 4 per a la operació 3 i finalment la màquina 3 per a la operació 2.  
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 Les operacions que es realitzen i el seu ordre queda plasmat en el vector S i la matriu 

D que seran descrits posteriorment i que es troben en fitxers de dades.  

 

 - Tipus 2:  

 Requereix tres operacions que es donen en el següent ordre: operació 2, operació 4 i 

operació 1. Això implica que es necessita la màquina 3, la màquina 4 i finalment la 1. 

 En general, els temps d’operació són importants, tot i que en la primera aproximació al 

problema queden una mica relegats a un segon terme degut a què al final és l’usuari el que 

acaba dient quan la peça pot partir a la següent estació.   

 Tal i com s’ha descrit el sistema, la seva xarxa de Petri podria ser la de la figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Xarxa de Petri del Sistema estudiat 

 on R es refereix al robot que transporta les peces i M1, M2, M3, M4 a les 4 màquines 

del sistema. 

EM1 
Ent 

EM2 

SM1 SM2 

EM3 

SM3 
Sort 

SM4 

EM4 

M3oc 
M3ll 

M4ll M4oc

Rll 

Roc 

M1oc 
M1ll 

M2ll M2oc
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 Els llocs que són noms de recursos i que van acompanyats de “ll”, representen 

recursos que estan disponibles. El número de recursos disponibles dependrà del número de 

marques (punts) als llocs corresponents. 

 Pel que fa als llocs acompanyats de “oc”, representen els recursos que s’estan usant en 

un determinat instant. Com abans, el número de recursos en ús dependrà del número de 

marques als llocs. 

 Les transicions EM1, EM2, EM3 i EM4 són les que porten marques del robot a les 

màquines, és a dir, les transicions d’entrada a les màquines. Es pot observar a la figura 3.2 

com cada transició necessita una marca al lloc Roc, indicant que cal que hi hagi una peça al 

robot, i una al lloc del corresponent recurs necessari lliure. Si es dispara la transició, aquestes 

marques desapareixen i n’apareixen dues de noves: una va al lloc Rll, indicant que ara el robot 

està disponible, i una altra va al corresponent lloc que indica que un dels recursos està en ús. 

 Les transicions SM1, SM2, SM3 i SM4 són les contraries a les anteriors i porten les 

marques de les màquines al robot, desfent els canvis fets per les anteriors transicions. 

 Finalment, les transicions Ent i Sort són les d’entrada i sortida del sistema 

respectivament. Es pot observar que, si es vol disparar la transició Ent, cal una marca al lloc 

Rll (robot lliure). Un cop disparada aquesta transició, es posa una marca al lloc Roc (robot en 

ús), indicant l’entrada d’una peça al sistema. Pel que fa a la transició de sortida, es pot 

comprovar que cal una marca al lloc Roc, indicant que cal que hi hagi una peça usant el robot, 

que tot i que la xarxa no ho pugui indicar, ha d’haver acabat el seu processat. Llavors, un cop 

disparada la transició, el robot queda lliure per altres operacions. 

 Es pot veure que aquesta xarxa no diu res de quines operacions van després de quines 

ni fa distinció entre tipus de peces. Només indica tots els possibles moviments, cosa que no 

vol dir que a la realitat puguin ésser executats.  

3.3. Obtenció de temps i capacitats 

 Les capacitats del sistema presentat no han estat obtingudes a l’atzar. En l’article 

[Ref.1] eren de 3, 4, 2 i 1 respectivament per les màquines de la 1 a la 4, essent també 1 la del 

robot. Amb aquests valors, s’ha creat inicialment el sistema en Arena i s’ha provat el 

controlador. Malauradament, hi han hagut problemes degut a què els missatges rebuts per 

Arena corresponents a peces de número d'identificació (ID) de dues xifres, és a dir, majors 

que 9, provoquen errors amb la informació que aporta el tercer dígit del missatge. No s’entra 

massa en els detalls dels errors degut a què tot això encara no ha estat explicat i a què el que 
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importa és que això ha provocat una restricció en el nombre de peces al sistema amb la 

conseqüent variació de les capacitats de les màquines. Aquesta variació també ha provocat un 

canvi en els temps de processat per tal de tenir unes taxes de servei similars en totes les 

màquines i uns graus d’ús elevats. 

 Per evitar que Arena numeri peces amb dos dígits ha estat vital que, al sortir les peces, 

la seva numeració pugui ésser reutilitzada. Per no arribar a les dues xifres, cal que no se superi 

un número límit de peces al sistema, que en aquest cas és de 7, degut a què el software 

comença la numeració pel 2 i la va incrementant d’un en un. Quan surten les peces, la 

numeració no es repeteix de forma instantània, sinó que cal esperar a la següent entrada. Per 

exemple, estant al sistema les peces del 2 al 8 (7 peces) i acabant el seu processat la peça 2, 

aquesta, enlloc de repetir la seva numeració, agafaria el proper número, el 9, utilitzant el 2 la 

peça que entrés a continuació. Per tant, si hi hagués les peces del 2 al 9, la numeració de la 

propera peça a sortir seria el 10, cosa que implicaria problemes. 

 Per tal de maximitzar el nombre de peces a entrar en el sistema (estar dins de les 

màquines), es van fer diverses combinacions de capacitats, generant les corresponents matrius 

de veïns per veure quantes peces hi podrien haver alhora al sistema. La matriu de veïns, que 

serà explicada posteriorment, és la que limita les entrades de les peces a les màquines, d’on 

sabent com és, es pot determinar el número màxim de peces que hi pot haver en un determinat 

instant al sistema. 

 Finalment, es va optar pel sistema descrit anteriorment, de capacitats 3, 2, 3, 1 per les 

màquines i 1 pel robot. Aquesta combinació dóna com a resultat una matriu de veïns de 

manera que hi podrien haver al sistema 4 peces de tipus 1 o 4 peces de tipus 2 per separat. En 

canvi, el nombre màxim de peces conjuntes que podrien haver-hi és de 7, que és el valor que 

interessa. De fet, tenir les 7 peces dins del sistema alhora resulta complicat i poc probable, 

però d’aquesta manera és segur que mai se sobrepassa aquest límit. 

 Un cop determinades les capacitats, s’han de determinar els temps de processat per tal 

que, d’acord a aquestes capacitats, els graus d’ús de les màquines siguin elevats. 

 S’observa que les màquines 1 i 3, que realitzen les operacions 1 i 2 respectivament, 

són usades pels dos tipus de peces, sense que aquestes puguin triar. En canvi, la màquina 2 

només s’usa en alguns casos per realitzar la tercera operació, mentre que la màquina 4 realitza 

en exclusiva la quarta operació i si s’escau, també la tercera. 

 Normalment, es parteix de màquines amb un determinat temps de processat i, segons 

la taxa d’arribades, es troba el número de màquines (capacitat) a posar. En aquest cas es farà a 
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l’inrevés per adequar el temps de processat a les capacitats desitjades, ja que no deixa de ser 

un exemple per comprovar el funcionament del controlador. 

 Es disposa de l’equació 3.1, que lliga el nombre de màquines (Ni) d’un mateix tipus 

amb la taxa d’arribades de peces (λi) que s’hi produeixen i la seva taxa de servei (wi), que són 

les peces que pot processar per unitat de temps. 

                                                              
i

i
i w

N
λ

=                                                    (Eq.3.1) 

 Si s’aïlla la taxa de servei i es té en compte que precisament el temps de processat (ti) 

és la inversa d’aquesta, s’obté l’equació 3.2, d’on es calcula directament el temps de 

processat. 

                                                                
i

i
i

N
t

λ
=                                                    (Eq.3.2) 

 Si inicialment es suposa una taxa d’arribades pels dos tipus de peça d’una per segon, la 

taxa d’arribades de cada màquina és: 

( ) s
pecesx

s
peces

s
pecesx

s
peces

−=

=

=

=

2

2

2

4

3

2

1

λ

λ

λ

λ

  

 essent x un número entre zero i 1, que indica el tant per 1 de peces que van a la 

màquina 2 per realitzar la tercera operació. Com que en principi s’espera que la majoria de 

peces vagin a la màquina 2, degut a què només la utilitza el primer tipus de peça, es suposa 

que x és un valor elevat, al voltant de 0’9. 

 Finalment, aplicant la fórmula anterior per cada màquina i arrodonint els valors a la 

baixa per no generar cues, els valors dels temps de processat són: 

peça
st

peça
st

peça
st

peça
st

85'0

4'1

2'2

4'1

4

3

2

1

=

=

=

=

 

 A aquests valors se’ls hi han afegit uns marges per no tenir un temps fix, sinó que 

variï, tant per amunt com per avall. Evidentment, si es desitgen temps de processat de 
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diferents ordres de magnitud, aquests valors poden ser multiplicats per constants, ja siguin 

majors o menors a 1, per adequar-los als interessos. 

 Finalment, segons aquests temps de processat, s’han trobat uns temps entre arribades 

que siguin similars al que hauria de ser la taxa de sortida de peces del sistema. Mirant el coll 

d’ampolla (l’operació que té una menor taxa de servei o vist d’una altra manera, un major 

temps de processat) de cada tipus de peça, aquesta taxa d’entrades resulta ser de 1’1 segons 

entre les peces de tipus 1 i 0’85 segons entre les de tipus 2.  
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4. Descripció del Controlador 

4.1. Comentaris previs 

Abans d’explicar el mètode que usa el controlador per evitar els bloqueigs, cal tenir 

clar que representen el vector S, la matriu D i el vector de color. 

S és un vector fila de tantes columnes com possibles operacions poden rebre les peces 

del sistema estudiat. Està format per zeros i uns. Els uns omplen les columnes que representen 

les operacions que han de ser realitzades a la peça i els zeros les que no. Es va actualitzant a 

mesura que avança la simulació, posant a zero les operacions que ja han estat executades. 

D és una matriu de precedències. És una matriu quadrada de tantes files i columnes 

com possibles operacions poden rebre les peces del sistema. Conté zeros i uns de manera que 

aquests indiquen les relacions d’ordre entre les operacions a realitzar a una peça. La presència 

d’un 1 indica que l’operació corresponent a la fila precedeix a la corresponent a la columna. 

És una matriu que roman constant durant tota la simulació. 

Amb un exemple es veurà més clar com funcionen S i D: es tractarà el cas de la peça 

de tipus 1 del sistema, que com s’ha comentat anteriorment, ha de rebre les operacions 1, 2 i 3 

en l’ordre 1, 3 i 2. 

Llavors, el vector S inicial, tenint en compte que hi ha 4 operacions possibles, resulta 

ser:        ( )1110
1234

=S
 

Cal tenir en compte que, potser a l’inrevés del que es podria pensar, la primera 

columna del vector es refereix a l’última operació, en aquest cas la número 4, mentre que 

l’última columna es refereix a la primera operació. Per evitar confusions, s’han ficat, en petit, 

els nombres corresponents a les operacions a sobre del vector. 

Per aquesta peça, la matriu D és: 

1

2

3

4

1234

0010
0000
0100
0000

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=D
 

Aquesta matriu es llegeix de la següent manera: s’entra per la quarta fila (que es 

refereix a l’operació número 1) i es veu un 1 a la segona columna (que es refereix a l’operació 

3). Això vol dir que la tercera operació va després de la primera. Si es continua llegint, es veu 
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que, entrant per la segona fila, es troba un 1 a la tercera, cosa que vol dir que la segona 

operació va després de la tercera. Un cop mirades totes les files, es pot deduir que la primera 

operació és la 1, que va seguida de la 3 i que finalment cal fer la 2. 

El vector de color de la peça és un vector fila que té tantes columnes com possibles 

operacions se li poden fer a les peces. Sempre indica amb un 1 la propera operació que li toca 

fer a la peça i la resta són zeros. El mètode per obtenir el color de certa operació és el de 

l’equació 4.1. 

                                                DSScolor *−=                                         (Eq.4.1) 

Si es fa aquest producte per l’exemple de la primera peça, s’obté: 

( )1000=color  

cosa que indica que la primera operació que toca és la número 1, tal i com ja es sabia. 

El vector vect(m) és un altre vector fila de tantes columnes com possibles operacions 

poden rebre les peces del sistema, i depèn de cada màquina. Conté uns a les posicions 

corresponents a les operacions que pot realitzar la determinada màquina i zeros a la resta. Si 

es defineix el símbol ⊗  per representar el producte terme a terme de dos vectors, es pot 

utilitzar l’equació 4.2 per determinar les operacions que resten per fer a la peça. 

                                  ( )( )mvectcolorSS anteriornova ⊗−=                           (Eq.4.2) 

Es troba el nou vector S (operacions que falten a la peça) restant al vector S actual 

(operacions que quedaven abans de l’operació feta) el producte terme a terme entre color i 

vect(m). En principi, és d’esperar que el resultat d’aquest producte sigui equivalent al color, ja 

que només podria ser tot zeros en el cas de què la màquina no fes l’operació corresponent a la 

peça, cas en el que ja no s’hi hauria anat.  

Continuant amb l’exemple de la primera peça, si es treu a ( )1110=S  el vector 

(0 0 0 1) (que és el resultat de multiplicar terme a terme el vector (0 0 0 1), que representa el 

color, pel vector (0 0 0 1), que és el vector de les operacions que realitza la màquina 1), 

resulta clar que s’obté el nou vector ( )0110=S . Si ara aquest es multiplica per D i se li 

resta a S tal i com indica l’equació 4.1, es pot comprovar sense massa dificultat que s’obté el 

( )0010=color , indicant que la propera operació és la número 3, cosa que s’havia 

deduït anteriorment de la matriu D. 

Cal comentar que aquesta manera de procedir restringeix el nombre de processats de la 

mateixa operació, és a dir, no és possible simular una peça que necessiti rebre dos cops la 

mateixa operació. En principi el vector S no suposa cap problema, però la matriu D de 
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precedències no permet distingir la prioritat entre les dues precedències de l’operació a fer dos 

cops.  

El cas de repetir una operació, que en principi podria semblar estrany, no és tant poc 

freqüent com sembla, ja que no té perquè referir-se a una mateixa operació feta dos cops 

seguits. Un exemple podria ser una peça que necessita un polit abans de rebre una altra 

operació i que després, en necessita un altre per corregir possibles imperfeccions introduïdes. 

4.2. Metodologia per evitar bloqueigs 

El mètode està basat en el que s’anomena la “neighborhood matrix”, o com se 

l’anomenarà en aquest projecte, la “matriu de veïns”, en un vector que conté el número de 

peces en cada una de les possibles situacions del sistema, l’anomenat vector d’estat (state 

vector), i en el vector de capacitats (capacity vector).  

Per poder entendre el mètode, es presenta tot seguit el significat de la matriu de veïns, 

del vector d’estat i del vector de capacitats, juntament amb l’explicació de les seves 

dimensions i del seu omplert.  

- Matriu de veïns (MV): 

És una matriu estàtica (no canvia a mesura que avança la simulació) que té tantes files 

com recursos té el sistema. Abans de continuar, es defineix: 

T: Número de tipus de peces diferents que poden entrar al sistema. 

Rp: Número de cops que usa el robot el tipus de peça p. Cal tenir en compte que el 

robot s’usa per anar de l’entrada a les màquines, pel transport entre màquines i per anar de les 

màquines a la sortida. Amb això es veu que el robot s’usa tants cops com operacions rep la 

peça més 1. 

Op: Número d’operacions (diferents) que rep el tipus de peça p. 

Mo: Número de màquines (diferents) que poden realitzar certa operació. 

Llavors, el número total de llocs on es poden fer les operacions de certa peça, es pot 

obtenir amb l’equació 4.3. 

                                               ( )∑
=

=
T

p
oppo MOO

1
·                                       (Eq.4.3) 

I també el número de columnes de la matriu de veïns és pot calcular amb l’equació 

4.4, tenint en compte com s’obté Opo amb l’equació 4.3.  

                    ( )( ) ( )( )∑∑
==

++=+=
T

p
pop

T

p
pop OOpORpColumnes

11
1··           (Eq.4.4) 
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Per acabar-ho d’aclarir s’ofereix una explicació textual. 

Primer de tot, cal veure que les columnes de la matriu es poden agrupar segons el tipus 

de peça, és a dir, es tindran tants blocs de columnes com tipus de peces diferents puguin entrar 

al sistema. El número de columnes de cada bloc dependrà de les operacions que hagi de rebre 

la peça i també del número de màquines diferents que puguin realitzar una mateixa operació. 

Es pot dir que hi ha una columna per cada possible màquina on pot anar la peça a fer cadascun 

dels seus processats i, a això afegir-hi el transport, que implica una nova columna per cada 

pas entre màquines i dues més corresponents a l’entrada i a la sortida. Aquestes columnes 

s’ordenen alternant les referents a les màquines i al transport, excepte en el cas de què siguin 

dues columnes referents a la mateixa operació, cas en el qual hi haurà tantes columnes juntes 

referents a màquines com màquines diferents puguin realitzar l’operació. 

Per entendre-ho bé, es proposa un exemple en què només es disposa d’un tipus de 

peça a la que s’han de fer dues operacions. Es pot suposar que es té dos tipus de màquines i 

que, per exemple, la primera pot fer tan sols la primera operació i que la segona pot fer les 

dues. S’imagina també que, per realitzar qualsevol moviment (portar la peça de la entrada a 

una de les dues màquines, o d’una de les màquines a l’altra, o d’una màquina a la sortida), es 

necessita un robot. Amb això, es té una matriu de veïns de tres files (una per cada màquina i 

una pel robot) i 6 columnes. Aquest 6 s’obté de veure que, pel primer processat de la peça es 

pot anar a les dues màquines (cosa que implica dues columnes), que pel segon processat 

només es pot anar a la segona màquina (una altra columna), i que per fer qualsevol moviment 

es necessita el robot (3 columnes més referents a l’entrada, sortida i transport entre màquines). 

En el cas de què hi hagués més tipus de peces, es repetiria la mateixa forma de generar 

columnes, essent el número de files constant.  

Un cop generats els blocs de columnes, simplement es fiquen els blocs un a 

continuació de l’altre segons el tipus de peça. Si existís una peça que no necessités una 

màquina en concret, això no influiria en el número de files de la matriu, quedant la fila 

corresponent a la màquina no usada en blanc a les columnes referents a la peça comentada. 

Un cop determinades i enteses les dimensions de la matriu, cal veure com aquesta es 

omplerta. Abans de veure-ho, es fan una sèrie de definicions: 

Tc: conjunt de transicions de sortida del lloc analitzat. 

Rc: conjunt de llocs que surten de Tc i que representen els llocs on la peça, que està en 

el lloc analitzat, pot anar a realitzar el seu proper processat. 
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Lc: subconjunt de Rc que inclou els llocs (o lloc) d’aquest que tenen la menor 

capacitat, és a dir, és la columna (o columnes) corresponents a la propera operació i, en cas de 

què n’hi hagi més d’una, és la que es refereix a un recurs de menor capacitat. En cas d’igualtat 

de capacitats mínimes, es tenen en compte totes les que tenen aquesta capacitat. 

Amb això, l’omplert de la matriu resulta molt més fàcil. Si s’analitza l’omplert d’un 

sol tipus de peça, es tracta de posar a cada columna, començant per l’última del bloc 

corresponent al tipus de peça analitzada, un 1 a la fila que es refereix al recurs utilitzat en la 

columna. Llavors, cal mirar les files de les columnes de Lc on hi ha uns, comparar la capacitat 

del recurs al que es refereix aquest 1 amb l’usat a la columna actual i, en cas de què sigui 

major o igual a l’actual, l’1 passa a la columna analitzada. Per tant, segons a quins recursos es 

refereixin els uns de les columnes referents a la propera operació, uns passaran a l’actual i 

altres no. 

Per cada columna, a part de ficar l’1 del propi recurs que s’usa, es miren les columnes 

que es refereixen a la propera operació. D’aquestes, s’analitza la que usi el recurs de menor 

capacitat (o les que l’usin, en cas de què les capacitats siguin iguals i mínimes). Si en aquesta 

columna hi ha uns que es refereixen a recursos de capacitat major o igual al recurs usat en la 

columna que s’està omplint, llavors aquests uns passen a la columna actual. En cas contrari, 

no. 

Aquest mètode fa que, per omplir una columna, calgui fixar-se en el que hi ha a la 

següent, excepte en el cas de què una mateixa operació es pugui realitzar en diferents 

màquines. Llavors, les columnes referents a aquesta operació (tantes com màquines diferents 

facin l’operació), estaran ordenades per número de màquina i seran omplertes sense tenir en 

compte les columnes referents a aquesta mateixa operació, és a dir, si per la mateixa operació 

es disposa de dues màquines, cosa que representa dues columnes a la matriu de veïns, la 

primera columna a omplir, que es refereix a la segona màquina, per ordre, que pot fer la 

operació, serà omplerta de la mateixa manera que s’ha fet amb les anteriors. En canvi, la 

propera columna a omplir, enlloc de tenir en compte la següent columna (l’última omplerta), 

la saltarà degut a què té a veure amb la mateixa operació, passant a la que té a veure amb la 

propera. Això també afecta a l’hora d’omplir la propera columna que tingui a veure amb una 

operació diferent (la columna que vagi abans de les dues que tenen a veure amb la mateixa 

operació), ja que llavors, enlloc de mirar només la següent columna (referent a la propera 

operació), com que n’hi ha dues, es miraran les dues. Tan sols es compararà la capacitat dels 

uns de la columna que representi el recurs de menor capacitat. Si coincideix que les dues 
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tenen igual capacitat, llavors es miraran tots els seus uns, afegint a la columna actual aquells 

que representin recursos de capacitat major o igual a la del recurs de la columna analitzada. 

Com a exemple, s’omple la matriu de veïns del sistema al que s’ha determinat 

anteriorment el nombre de columnes d’aquesta. En aquest cas, cal disposar de les capacitats 

de les màquines i del robot, així que se suposa que les dues màquines del sistema tenen 

capacitat 2 i 3 respectivament (la primera màquina feia només una operació i la segona feia 

les dos) i que el robot no pot moure més d’una peça alhora.  

Llavors, la matriu omplerta és: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

011100
000011
101001

MV  

Les tres files, per ordre, són el robot, la màquina 1 i la màquina 2. 

Començant per l’última columna, es veu que hi ha un 1 a la fila del robot degut a què 

és l’últim recurs que s’usa, per portar la peça cap a la sortida. 

La penúltima columna fa referència a la segona operació, que només es pot realitzar en 

la segona màquina, cosa que indica l’1 de l’última fila. Com que el recurs referent a l’1 de la 

següent columna (el robot) té menor capacitat que la del recurs de l’actual, l’1 de la primera 

fila no afecta la columna analitzada. 

Així es van omplint totes les columnes, fins que a l’última (en realitat la primera), es 

tenen davant dues alternatives per triar. De les dues columnes, la que usa el recurs de menor 

capacitat és la primera (usa la màquina 1 de capacitat 2). Llavors, degut a què aquesta 

capacitat és major que la de la columna analitzada (1 perquè és del robot), l’1 referent a la 

màquina 1 s’ha de tenir en compte, a part de l’1 de la primera fila referent al robot, ja que la 

columna es refereix al moviment d’entrada de la peça mitjançant el robot. 

Val a dir que, com s’ha comentat, en una primera aproximació, al controlador no es té 

en compte el robot, ja que els canvis entre màquines es suposen instantanis. D’aquí s’extreu 

que no es té en compte que aquest pugui provocar bloqueigs, tot i que això és fals a la realitat, 

ja que és un recurs més que, a més a més, sol tenir una baixa capacitat. En el cas del projecte 

no hauria de tenir una elevada influència en el temps de processat, degut a què el temps de 

transport es considera d’un ordre de magnitud inferior (10 cops menor) al menor de tots els 

temps de processat de les màquines, però cal tenir-lo en compte, ja que en un sistema amb 3 

operacions hi haurà 4 accions de transport amb les corresponents reserves del recurs i 

conseqüents esperes per part de les altres peces en cas de què el robot no estigui disponible, 
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cosa que incrementarà el temps d’espera de les peces. Això ja no serà temps afegit pel 

controlador, sinó que serà problema del sistema en si. 

 

- Vector d’estat (VS): 

Aquest és un vector que, a diferència de la matriu de veïns, és dinàmic. Degut a què 

canvia a cada iteració, caldrà calcular-lo cada cop que es vulgui fer un moviment. 

Es tracta d’un vector amb una columna i de tantes files com columnes té la matriu de 

veïns. Omplir-lo és molt més senzill i només cal posar el número de peces que hi ha en cada 

posició, que representa cada columna de la matriu de veïns, al sistema en l’instant en què es 

vol construir. Es pot caure en l’error de pensar que és tan fàcil com saber on està cada peça, 

però no és així, ja que cal saber també quin és el seu color. Això és degut a què una peça pot 

estar a la mateixa màquina, però havent processat diferents operacions i per tant, estant en una 

columna diferent de la matriu de veïns. En el fons, l’important és saber en quina de les 

columnes de la matriu de veïns es troba la peça. 

El vector d’estat conté on es troben totes les peces actualment excepte la que es desitja 

moure. Per aquesta, conté la posició on es trobaria després del seu proper moviment.  

 

- Vector de capacitats (VC): 

 Vector constant d’una columna i tantes files com recursos existents al sistema. 

 S’omple amb les capacitats de cada recurs (número de màquines de cada tipus). 

 

Un cop construïda la matriu de veïns i obtingut el vector d’estat corresponent a un 

moviment que es vol analitzar, es multipliquen. Cal tenir en compte que l’ordre és important, 

tenint que posar la matriu a l’esquerra i el vector a la dreta. El resultat d’aquest producte és un 

vector que té una columna i tantes files com recursos hi ha al sistema. Aquest vector s’ha de 

comparar amb el vector de capacitats i, en el cas de què algun dels valors superi el valor 

corresponent del vector de capacitats, es considera que hi ha risc d’un bloqueig en el futur i el 

moviment no es permet. 

Matemàticament, per no limitar un moviment, cal que compleixi l’equació 4.5. 

                                               MV*VS≤VC                                                (Eq.4.5) 
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En el cas de què una mateixa peça pugui anar a dos o més llocs diferents, es generen 

tants vectors d’estat com màquines puguin realitzar l’operació pertinent. En aquest cas es 

tindran les següents alternatives: 

- Tots els resultats de fer el producte entre la matriu de veïns i el vector d’estat 

corresponent, sobrepassen en algun valor al vector de capacitats. Llavors cap moviment es 

permet (en aquell instant, ja que per un instant futur, el mateix moviment pot ser possible). 

- Algun dels moviments és possible. Si és més d’un, en principi no importa cap a on 

vagi la peça, però el controlador tria la màquina que té més capacitat disponible actualment, 

cosa que intuïtivament sembla que ha d’evitar més possibles bloqueigs. En cas d’igualtat de 

capacitats disponibles, es tria la primera per ordre numèric (la 2 abans que la 3 i així 

successivament). En el cas de què només hi hagi un possible moviment a executar, es permet.  

Aquest mètode que s’avança al futur, és interessant, ja que com es veurà als apartats 8 

i 9, evita tot possible bloqueig. El problema és que també evita moviments que potser no 

acabarien en un bloqueig, ja que el que fa el mètode és “tallar” tota la branca que desemboca 

en un possible bloqueig, sense tenir en compte que altres camins de la branca no hi porten.  

Per veure com funciona aquesta limitació de moviments per evitar bloqueigs futurs, es 

presenta un exemple senzill, que no té en compte el robot, la Xarxa de Petri del qual és: 

 
Figura 4.1 Xarxa de Petri de l’exemple 

 p6 
 p7 

 p5 
 p4 

 p3 
 p2 

 t5 t6 

 t4 

 t2  t1 

 t3 

 p1 
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Es tracta d’un sistema amb dos tipus de peces. Les dues reben les mateixes operacions, 

la 1 i la 2, però en ordre contrari, és a dir, la peça de tipus 1, rep les operacions 1 i 2 en aquest 

ordre, mentre que la de tipus 2 rep les operacions 2 i 1. En la figura 4.1, els llocs p3 i p4 

representen els recursos màquina 1 i 2 necessaris per realitzar les operacions. Es pot veure que 

per a disparar la transició t1 (realitzar la primera operació pel primer tipus de peça) es 

necessita que hi hagi una marca a p1 (que es pot mirar, per exemple, com el buffer d’entrada) 

i que n’hi hagi una altra a p3 (indicant que la màquina corresponent està disponible). En 

canvi, per disparar la transició t3 (segon processat del primer tipus de peça) es necessita una 

marca a p2 (una peça de tipus 1 que hagi rebut la primera operació) i una a p4 (representa 

l’altra màquina). 

A partir de la xarxa de Petri es pot trobar el que s’anomena el Graf d’Abastament, 

presentat a la figura 4.2, a partir del qual es poden deduir propietats qualitatives del sistema. 

Es tracta d’un graf que, partint d’un cert estat inicial (determinades posicions de les marques), 

va passant d’un estat a un altre mitjançant el dispar de les transicions habilitades.  

  

 

 
Figura 4.2 Graf d’abastament de l’exemple  

 
 En aquest graf es veu que, a partir de l’estat M4 el sistema ja no es pot moure i es 

queda bloquejat. Es passa a comprovar com el controlador evita arribar a l’estat M4. 
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 Amb el mètode presentat anteriorment, la matriu de veïns d’aquest sistema, sense tenir 
en compte el robot, és: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0111
1101

MV  

 I el vector de capacitats: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1
1

VC   

 Per l’estat M4, el vector d’estat corresponent és: 
 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

0
1
0
1

VS  

 Llavors: 

VCVSMV >⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
2

*   

 Cosa que indica que, els moviments des de M1 i M2, amb el dispar de les transicions 

t2 i t1 respectivament, no s’haurien de permetre per tal de què el sistema no arribés mai a un 

bloqueig, per no estar mai en l’estat M4. 

 El problema és que el controlador tampoc permetrà moviments possibles de vector 

d’estat VST=(1 1 0 0) o VST=(0 0 1 1), que no porten a bloqueig, degut a què el seu producte 

amb MV també supera el VC. 

 Amb aquest exemple s’ha pogut veure el funcionament del controlador, l’aparent 

eficàcia de la seva capacitat per evitar bloqueigs i la problemàtica que introdueix pel fet de 

bloquejar més moviments dels que serien necessaris. 
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5. Codi C++ del controlador 
 Per tal d’entendre més profundament el funcionament del controlador, en aquest 

apartat es presenta un resum de tots els fitxers que el composen. 

En C++ apareix el que s’anomena el constructor i el destructor. El primer serveix per 

crear instàncies d’una classe i pot haver-ne de diversos tipus, de manera que es creïn 

instàncies segons els paràmetres d’entrada que s’utilitzen. El segon serveix per alliberar 

l’espai que ocupen les variables al sortir de l’àmbit en què aquestes estan definides, degut a 

què ja no seran usades. 

Si es vol accedir al codi complet del programa, el CD l’inclou en format html i en 

fitxers .h i .cpp. Pel format html no es necessita un programa especial per obrir el codi i aquest 

apareix estructurat amb un software especialitzat en la presentació de codis per fer-lo més 

entenedor. 

A continuació es presenta una explicació del que es fa a cada fitxer. 

5.1. Global 

Conté les variables globals al sistema, que són les que poden ser accedides en 

qualsevol punt del codi, mentre que les locals només tenen sentit en una determinada part 

d’aquest. Les diferents variables globals utilitzades han estat: 

mach_no: Enter que indica el número de màquines diferents del sistema. 

part_no: Enter que indica el número de peces diferents existents al sistema. 

comp1: Comptador del nombre de peces processades de tipus 1. 

comp2: Comptador del nombre de peces processades de tipus 2. 

**pt: Matriu que conté tots els tipus de peces diferents i les seves propietats 

(operacions a rebre i ordre d’aquestes). 

**p: Matriu que conté totes les peces que van entrant al sistema. Cadascuna té 

associada un tipus dels possibles amb els corresponents vector S i matriu D. 

**mc: Matriu que conté totes les màquines i les seves propietats. 

*junk: Buffer d'entrada. Magatzem que conté les peces mentre esperen per entrar al 

sistema. 

*neigh_matrix: Matriu de veïns creada a l’inici i que roman constant. 

*state_vector: Vector que conté el vector d’estat creat en un moviment. 

*capacity_matrix: Vector de capacitats de les màquines. 
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bloc: Enter que indica si un moviment ha estat bloquejat o no. 

z1: Enter que, llegint els missatges que arriben, serveix per distingir si el moviment 

donat és d’entrada d’una peça o si és de final de processat d’una operació. 

blo: Enter que comptabilitza el número de bloqueigs provocats en moviments per anar 

del robot a les màquines per peces de tipus 1. 

blo1: Com l’anterior, però per peces de tipus 2. 

bloa: Enter que comptabilitza el número de bloqueigs provocats en l’arribada per 

peces de tipus 1. 

bloa1: Idèntic a l’anterior, però per peces de tipus 2. 

blor: Enter que comptabilitza el número de bloqueigs provocats en les peces de tipus 

1 quan aquestes intenten accedir al robot. 

blor1: Com l’anterior, però per peces de tipus 2. 

 

Per la millora del controlador que es proposa, s’afegeixen les següents variables: 

**pr: Matriu que conté tots els tipus de peces diferents i que s’utilitza per determinar 

els bloqueigs existents. 

** bl1: Matriu que conté la màquina que provoca els bloqueigs d’un tipus de peça 

amb peces del mateix tipus. 

** bl2: Matriu com l’anterior, però amb bloqueigs entre peces de diferent tipus. 

** nop1: Matriu que conté l’ordre de la màquina que provoca el bloqueig entre peces 

del mateix tipus. 

** nop2: Matriu com l’anterior, però amb bloqueigs entre peces de diferent tipus. 

*** pe: Matriu que conté les màquines que realitzen les operacions. Té 3 subíndex per 

diferenciar el tipus de peça, el número d’operació i el número de màquina que realitza 

l’operació, en el cas de què ho faci més d’una. 

** cap: Matriu que, en el cas de bloqueigs entre peces del mateix tipus amb una 

màquina de capacitat 1, indica les peces que es permeten entrar a la zona del bloqueig. 

5.2. Matriu 

És una classe que conté tot el referent a les matrius. Disposa, a part de diferents 

constructors (formes d’obtenir noves matrius), de sobrecàrregues dels operadors suma, resta i 

producte.  
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Una sobrecàrrega s’utilitza quan es vol que un mateix signe serveixi per operar 

diversos tipus de variables. El signe +, per exemple, serveix per sumar enters i no matrius. Per 

arreglar-ho, es defineix una funció que suma matrius, a la que se li dóna el nom de +. Amb 

això, cada cop que l’usuari escriu un +, el programa sap que aquest + pot ser que sumi enters 

o que sumi matrius. El programa, segons el tipus d’elements que es troba al voltant, n’usa un 

o l’altre. En cas de dubte o de què cap dels dos funcioni, s’obté un error de compilació.  

Es disposa de les següents funcions: 

Print: Serveix per imprimir matrius. 

Reset: Posa tota una matriu a un cert valor desitjat. 

Check0: Comprova si tots els valors de la matriu són 0. 

Row: Retorna el nombre de files de la matriu. 

Col: Retorna el nombre de columnes de la matriu. 

Getm: Retorna un valor de la matriu especificant la fila i la columna desitjades. 

Setr: Posa a cert valor el número de files. 

Setc: Posa a cert valor el número de columnes. 

Setm: Posa la component indicada pels índexs de la matriu entrada al valor desitjat. 

5.3. Màquines 

Aquesta és una classe que conté tot el referent a les màquines. Té el seu constructor 

específic, en el que s’entren la capacitat de la màquina i el vector d’operacions que aquesta fa 

i es copien al valor dels atributs interns. Aquests valors de la capacitat i les operacions 

disponibles de la màquina són llegits prèviament de fitxers, lectura explicada al fitxer 

“sistema”, que és el que l’executa. 

Aquesta classe disposa de la capacitat romanent de la màquina (capacity), de la 

capacitat inicial (capacityf), del vector d’operacions realitzables (vect) i dels atributs interns 

parts_present1 i parts_present2, que indiquen, amb un enter, el número de peces de tipus 1 

i de tipus 2 que hi ha a la màquina analitzada en un instant determinat. El que hi hagi dos 

atributs, per dos tipus de peces, ve determinat pel cas concret d’aquest projecte, però es podria 

variar si calgués. 

Finalment, també disposa de la matriu parts, que té tantes files com tipus de peces 

diferents i tantes columnes com es desitgi, de manera que n’hi hagi suficients per totes les 

peces que s’espera que entrin a la màquina. En aquesta matriu es van posant els números 

globals de les peces que entren a la màquina, en una fila o altra segons el tipus que tinguin. En 
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principi no és necessari que tingui més posicions que capacitat té la màquina, ja que les 

posicions extra no són usades, però cal vigilar amb les dimensions dels vectors per tal de no 

intentar accedir a posicions inexistents d’aquests, cosa que bloquejaria la simulació. 

5.4. Peces 

Aquesta és la classe que conté tot el referent a les peces. Al constructor s’entren el 

vector S de la peça, la matriu D i un enter que indica el tipus de peça que és. Els valors de S i 

D són assignats als atributs s i d de la classe i també als atributs temporals temp_s i temp_d, 

que ajuden en algunes funcions a fer càlculs sense modificar els atributs globals, mentre que 

el número del tipus de peça s’assigna a number. 

Es disposa de l’atribut color, que com ja s’ha explicat, és un vector de tot zeros i un 1 

a la posició corresponent a la propera operació que requereix la peça. En el cas de què sigui 

tot 0, vol dir que el processat de la peça ha finalitzat i llavors es posa un 1 a l’atribut 

completed, que serveix per fer fora del sistema a les peces que han finalitzat el seu processat. 

Finalment, es tenen els atributs bloq i re. El primer serveix per indicar que la peça ha 

sofert un bloqueig per part del controlador i que, per tant, no ha modificat la seva posició. El 

segon indica el valor de la peça real que hi ha a la posició del vector analitzada. L’ideal seria 

que a cada posició hi hagués la peça corresponent al número de posició, però tal i com s’ha 

explicat anteriorment, Arena no numera les peces començant per l’1 i incrementant d’1 en 1, i 

llavors la posició en el vector no equival amb el número de peça.  

Aquesta classe disposa de 3 funcions internes: les funcions updatecolor() i 

temp_updatecolor() fan el mateix, però la primera usa els atributs normals i l’altra els 

temporals. Simplement troben el color corresponent, amb el mètode explicat anteriorment, 

mitjançant el vector S i la matriu D. L’altra funció és Print(), que serveix per si l’usuari vol 

imprimir per pantalla en algun instant el vector S, la matriu D o el vector de color. És útil a 

l’hora de comprovar el funcionament del controlador. Usa la funció print definida per la 

classe matriu. 

En la modificació realitzada per tenir en compte el robot, s’introdueix l’atribut mov, 

iniciat a 1, que indica els moviments que ha sofert la peça més 1, és a dir, indica el número de 

moviment que li toca, ja sigui per anar a una màquina o per anar al robot. Aquest valor 

ajudarà, en el controlador proposat, a l’hora de crear el vector d’estat. 
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5.5. Sistema 

Classe que conté les propietats del sistema. Usa el constructor per defecte, és a dir, 

sense fixar cap atribut a valors en concret. Tan sols es disposa de dos atributs, no_mach i 

no_part, que indiquen el número de màquines i de peces diferents que existeixen al sistema 

respectivament. Aquests valors, llegits dels fitxers corresponents, són passats als atributs 

interns i també als valors de les variables globals mach_no i part_no. 

Es disposa de 3 funcions internes que s’analitzen a continuació: 

Input_mac: Funció per llegir les màquines dels fitxers corresponents. Primer s’obre el 

fitxer “mach.dat”, on hi ha el número de màquines diferents. Llavors, es van obrint tots els 

fitxers que contenen les màquines, de mach1.dat a mach4.dat. En cas de voler afegir 

màquines, caldria construir els corresponents fitxers mach i habilitar-ne la lectura. Per 

simplificar la lectura, es podria tenir un únic fitxer que contingués totes les màquines, de 

manera que només s’hauria de llegir un cop, tot i que això faria un fitxer menys entenedor. 

La distribució dels fitxers “.dat” és la següent: primer es troben dos valors separats 

amb un espai, que indiquen les dimensions de la propera matriu que es va a llegir (en el cas 

del projecte, al trobar un 1 i un 4, s’indica que es té una matriu d’1 fila i 4 columnes). Segons 

aquestes dimensions, es crea el vector que contindrà les operacions que realitza la màquina. Si 

es continua llegint, es troben les dimensions de la següent matriu, dos uns en el cas del 

projecte (que indiquen una fila i una columna), representant un únic valor, que és la capacitat 

de la màquina. Un cop fet això, es crea una màquina cridant al constructor corresponent. 

Input_part: Fa el mateix que l’anterior, però amb els fitxers “part.dat”, que contenen 

les especificacions de les peces del sistema. En aquest cas, el que es llegeix és el vector S 

d’operacions a realitzar a la peça i la matriu D de precedències, per aquest ordre. 

Bloqueigs: Analitza les possibles màquines que poden fer operacions a les peces i, a 

partir d’aquí, determina si hi pot haver bloqueigs entre peces del mateix tipus o entre peces de 

tipus contrari. Guarda el número de les màquines que poden provocar bloqueigs en una matriu 

i el número de moviment al que corresponen en una altra. 

5.6. Controlador 

Aquesta classe conté el controlador del sistema. Les seves funcions són: 

print_start: Funció que ajuda en l’omplert de la matriu de veïns, que comença per 

l’última columna. Aquesta funció serveix per determinar els valors a posar a la columna 

analitzada mitjançant el mètode explicat. Usa com a atribut el vector rsc, on posa els uns de la 
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columna referent a la propera operació que té una menor capacitat. En cas d’haver-hi més 

d’una columna amb la menor capacitat, posa tots els uns que les columnes tinguin sense tenir 

en compte repeticions, és a dir, si dues columnes tenen un 1 en certa posició, aquella posició 

de rsc, també tindrà un 1. 

fill_neigh_mat: Funció que omple la matriu de veïns posant un 1 al recurs usat en la 

columna actual. Usant la funció anterior i comparant capacitats si s’escau, es determina si cal 

o no posar uns que vinguin de la columna anterior. 

create_neigh_matrix: Determina les dimensions de la matriu de veïns segons les 

propietats de les màquines i les peces. L’omple cridant les funcions anteriors o directament si 

s’escau. Usa l’atribut nbhood, que serà la matriu de veïns un cop omplerta. 

Primer es determinen, amb una sèrie de vectors, les columnes de què disposarà el bloc 

de cada peça. Es disposa del vector atribut temp, on a cada component hi diu el nombre de 

columnes de què disposa cada bloc, per ordre. També es disposa de la matriu atribut temp1, 

de tantes files com tipus de peces diferents i un número en excés de columnes (30 en aquest 

cas) de manera que per cada fila s’omplen tantes columnes com columnes tindrà el bloc 

corresponent a la peça a la matriu de veïns. Aquesta matriu es va omplint amb el recurs 

necessari per cada columna i per cada peça. Finalment, també es té la matriu atribut temp2, 

d’equivalents dimensions a temp1 i que es va omplint al mateix temps que aquesta amb el 

color, en decimal, que tenen les peces un cop estan a la columna analitzada. Això servirà 

posteriorment per comparar dues columnes consecutives i deduir, si tenen el mateix color 

corresponent, que es refereixen a la mateixa operació però en màquines diferents. 

En la modificació per introduir el robot, a la matriu aquest s’intercala entre les 

columnes corresponents a cada operació. Els termes de la matriu temp2 corresponents al 

robot, contenen el color de la propera operació a realitzar mentre que ara, les columnes 

corresponents a les operacions, contenen un 33, que indica que el proper moviment es dóna 

cap al robot. Com que aquest 33 no permet diferenciar on es troba la peça, cosa que interessa 

a l’hora de generar el vector d’estat, es crea una nova matriu atribut mo, de dimensions 

idèntiques a les matrius anteriors, que conté el valor de mov (definit al fitxer “peces” com el 

nombre de moviments executats més 1) a cada posició. Dues columnes corresponents a la 

mateixa operació, tenen el mateix valor de mov. 

create_state_vector: Funció per crear el vector d’estat del sistema quan es vol moure 

una peça, tenint en compte que la peça a moure es troba en una màquina. Com ja s’ha vist, és 

un vector d’una columna i tantes files com columnes té la matriu de veïns. 
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La funció recorre totes les màquines mirant les peces que hi ha i determinant l’estat 

(columna de la matriu de veïns) en què es troben. Posa un 1 a la fila que correspon a la 

columna on es troba la peça. 

En aquesta cerca de totes les peces, quan es troba la peça que es vol moure, actua 

diferent; genera els seus possibles moviments i determina els llocs on estarà la peça després 

d’aquests (posteriorment ja s’ocuparà de comprovar si els moviments són possibles o no). Per 

tant, es tindran tants vectors d’estat com possibles moviments (màquines on es pugui fer la 

propera operació) existeixin. Després, segons quins siguin possibles o no i les capacitats de 

les màquines en aquell instant, el mateix controlador pren la decisió de quin moviment 

executar. 

Per la modificació que permet introduir el robot, canvia molt el seu funcionament. 

Distingeix els casos en què mov és parell i senar, per diferenciar quan la peça està al robot o 

en una màquina, ja que quan es vol anar al robot s’analitzen més aspectes. Alhora, també té en 

compte si es genera el proper moviment (en el cas de la peça analitzada) o si simplement es 

vol conèixer la posició actual (en el cas de la resta de peces). 

create_state_vector_junk: Funció per crear el vector d’estat del sistema quan es vol 

moure una peça, tenint en compte que la peça a moure es troba al buffer d’entrada. Es 

recorren totes les màquines buscant peces de la mateixa manera que l’anterior, però amb la 

diferència de què aquí es busca al buffer d’entrada la peça que es vol moure. Es modifica, 

com l’anterior, per la introducció del robot. 

deadlock: Es mira, per un cert moviment, l’existència de possibles bloqueigs en el 

futur. Es fa el producte de la matriu de veïns pel vector d’estat corresponent creat amb una de 

les funcions anteriors (segons on es trobi la peça que es vol moure). Compara el resultat amb 

la matriu de capacitats ja creada i, si algun valor del producte és superior al corresponent de la 

matriu de capacitats, indica que hi ha un possible bloqueig futur i impedeix el moviment (tal i 

com indica el mètode). 

petrinet: Funció que actualitza la xarxa en el cas de què el moviment desitjat no 

provoqui bloqueig. Es miren les màquines on pot anar la peça i, si en alguna no hi ha 

bloqueig, executa el moviment.  

S’actualitza la màquina d’on surt la peça i la màquina a la que va amb les funcions 

find_deleted_part i update_machine_changecolor explicades posteriorment al fitxer 

“funcions”. 
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En cas de què hi hagi bloqueig, incrementa una o altra variable segons si és a 

l’arribada, si és per anar al robot de transport o si és per anar a una màquina. 

Aquí s’actualitza el valor de mov de la peça corresponent en el cas de què el 

moviment sigui permès. Això permet saber, per cada peça, a quina alçada del seu processat es 

troba. 

5.7. Funcions 

A continuació s’exposen funcions emprades pel programa principal que no pertanyen 

a cap classe en concret. 

Color: Funció en què s’entren dues matrius A i B, que representen les operacions que 

toca realitzar-li a certa peça i les operacions que pot fer certa màquina respectivament. 

S'analitzen totes les posicions, comparant les matrius A i B terme a terme i es posa un 

1 en la posició equivalent de C si a les dos hi ha un 1. 

Informa de si l’operació requerida per la peça es pot fer a la màquina analitzada. La 

màquina pot fer la operació en el cas de què el vector retornat tingui algun valor no nul (que 

indicarà la o les operacions que pot fer). 

Decimal: Funció per passar de binari a decimal la matriu fila A (d’una fila i tantes 

columnes com operacions possibles hi ha) que s’entra. S’utilitza perquè la matriu A d’entrada 

representa el color de certa peça i pot interessar comprovar si aquest val 0, cosa que indicaria 

que el seu processat ha finalitzat. 

getcombo: S’entra arg, que representa el vector d'operacions que fa certa màquina i 

Onecount, que és el número d'operacions que aquesta pot realitzar. Crea la matriu comb, de 

tantes files com el número d'operacions que fa la màquina, i de tantes columnes com el 

número total d'operacions possibles. Posa a cada fila un 1 a la columna de l’operació que vol 

indicar que es fa, ordenant de manera que l’1 de certa fila mai té uns a sota ni a l’esquerra en 

files inferiors. Amb un exemple es veu més clar: 

Entrant ( )1110=A , la sortida seria
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

1000
0100
0010

comb . 

find_deleted_part: Funció que busca la peça global a ser actualitzada. Actualitza la 

màquina d'on parteix, afegint capacitat i traient la peça corresponent del vector de les peces 

que hi ha a la màquina. En el cas de què sigui l’última del vector, es treu i es posa un zero en 
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aquella posició. En el cas de què no sigui l’última, es corren tots els valors que estaven darrera 

de la peça eliminada una posició endavant i es posa un zero a l’última posició. 

Per acabar-ho d’aclarir, si a la màquina hi hagués el vector de peces globals 

( )83572=p  (on cal tenir en compte que a la dreta del 8 hi ha tot de zeros fins 

completar la dimensió del vector) i interessés moure la peça global número 5, primer es 

posaria el 3 a sobre del 5, llavors el 8 a sobre del 3 i finalment es posaria un zero a la posició 

on inicialment hi havia el 8, obtenint-se el nou vector ( )8372=p , quedant a la dreta 

del 8 tot de zeros, igual que al vector inicial. 

update_machine_changecolor: Funció que serveix per actualitzar el color de la peça 

i la màquina on va. Aquesta funció afegeix la peça que arriba a la matriu que conté les peces 

que hi ha a la màquina (determinant la fila segons el seu tipus). També incrementa el 

comptador del tipus de peça que acaba d’entrar, indicant que té una peça més d’aquest tipus, i 

decrementa en 1 la capacitat a la màquina.  

 create_capacity_matrix: Funció per crear la matriu de capacitats. Crea un vector 

columna amb tantes files com màquines i el plena amb les capacitats llegides del fitxer i 

posades a capacity de cada màquina. 

find_part_color: Funció que dóna el pròxim color (propera operació), en decimal, de 

certa peça global. Aquí s’usen els atributs temporals per trobar el que serà el proper color 

sense deixar el valor com a fix als atributs globals. És útil a l’hora de trobar el vector d’estat.  

5.8. Principal 

Finalment, s’ha creat un programa principal. Aquest ha de simular el sistema real i 

comportar-se igual que el model en Arena, a més a més de comunicar-se amb ell. 

Es passa, a continuació, a la descripció seqüencial del fitxer: 

Primer es creen tot de variables necessàries, tant per fer càlculs com per la 

comunicació exterior.  

Llavors es crea una instància del tipus sistema i un vector pt que contindrà els 

diferents tipus de peces existents. Aquests tipus seran llegits amb la funció corresponent de la 

classe sistema. Es fa igual per les màquines amb el vector mc. 

Es crea també un vector global p que anirà guardant les peces que vagin entrant, 

contenint el seu color, vector S i matriu D corresponents. En aquest vector, les peces es van 

introduint, per ordre d’entrada, a la posició corresponent. També es crea un vector pg, que 

contindrà les peces, en la posició determinada, pel número que tenen, que ve determinat per 
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Arena. Això es fa perquè al buscar les peces als vectors, només es mira el número de peça i no 

la posició. Com que també es necessita la posició, el que es fa és posar al vector pg la posició 

del vector p on es troba la peça indicada per la posició del vector pg. Per exemple, si entra la 

peça número 20 al sistema i el seu número d’identificació és el 7, a la posició 20 del vector p 

hi hauria un 7, mentre que a la posició 7 del vector pg hi hauria un 20. 

Es crea també un vector, junk, que representarà el buffer d’entrada al sistema, on 

s’esperaran les peces en cas de què no se’ls permeti l’entrada. 

A continuació, s’usa la funció per crear la matriu de capacitats, que com ja s’ha dit, 

agafa els valors de les capacitats llegides anteriorment en els fitxers. 

Després es crea un objecte del tipus controlador i, a partir d’aquest, es construeix la 

matriu de veïns.  

Llavors s’estableix la connexió amb Arena tal i com s’explica en l’apartat 7. 

Un cop fet tot això, s’entra en el bucle principal. En la primera fase (controlador 

manipulat per l’usuari) es disposa el programa de manera que hi hagi les següents 

alternatives: 

 1- Entrar peça:  per realitzar una entrada cal escriure un 1, un (o diversos) espai i el 

tipus de peça que es vol entrar. En el cas estudiat, com que només n’hi ha de dos tipus 

diferents, el programa no accepta cap valor menor a 1 ni major a 2. 

 2- Moure peça:  per executar un moviment cal escriure un 2, un (o més) espai i el 

número de la peça global a moure. El controlador s’ocupa de mirar si hi ha suficient capacitat 

o si es produeix un bloqueig en el futur. En el cas de què la peça no es pugui moure per una 

d’aquestes dues raons, s’indica i la peça es manté al seu lloc. En el cas d’haver introduït el 

valor d’una peça no existent al sistema, també s’indica i es demana que es reentrin els valors. 

 

En la segona fase, amb el controlador funcionant sol, es posa la recepció de missatges 

al principi del bucle, que es fa tal i com s’explica en l’apartat 7. Un cop rebut el missatge, 

s’analitza si aquest és un missatge d’arribada (el primer caràcter és una “A”) o si és 

d’operació. Es llegeix el número de peça que envia el missatge i el seu tipus. En el cas de què 

sigui d’entrada, se li assignen el vector S i matriu D corresponents, es posa la peça als vectors 

i s’actualitza l’estat del buffer d’entrada. 

Després hi ha un bucle que busca per totes les màquines i pel buffer d’entrada la peça 

que ha enviat el missatge, tant si el missatge és d’entrada com si és d’operació. Un cop 

trobada la peça, mitjançant els procediments exposats anteriorment, es determina si hi ha 
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suficient capacitat per anar a la propera operació i si aquest moviment no provoca un bloqueig 

en el futur. En el cas de què un moviment sigui possible, s’executa enviant un missatge a 

Arena. El missatge inclou sempre un bucle de temps perdut d’un 0’25 segons per tal de què 

els missatges siguin rebuts correctament per Arena. 

Posteriorment, hi ha un segon bucle al que només s’entra si l’últim moviment no ha 

estat un bloqueig. Aquest bucle és similar a l’anterior, però busca a les màquines i al buffer 

totes les peces que han rebut una limitació anteriorment i comprova si el seu moviment ja és 

possible. En cas de què hi hagi moviments que siguin possibles, s’executen tots. 

És important saber quin és l’ordre de prioritat emprat a l’hora d’executar els 

moviments de peces que han estat bloquejades. Els resultats individuals de cada peça, pel que 

fa a temps de processat, podrien ser molt diferents, però en principi s’espera que en global no 

hi hagi molta variació, ja que si el temps l’espera una o altra peça, no acaba afectant massa a 

la mitjana. El criteri usat en aquest controlador és el de donar prioritat a la peça que fa més 

estona que està al sistema. Això s’aconsegueix degut a què es van analitzant les peces que han 

rebut bloqueig en l’ordre del vector p, que com s’ha vist, conté les peces, siguin del tipus que 

siguin, per l’ordre en què han entrat al sistema. Per tant, si dues peces que havien rebut una 

limitació, ara poden realitzar el seu moviment, el realitzarà primer la peça que sigui analitzada 

en primer lloc, passant potser el moviment de l’altra a ser de nou limitat. 

Per optimitzar el temps de càlcul, en aquest bucle de peces bloquejades no es pot 

entrar quan l’últim moviment ha estat un bloqueig. Això és degut a què l’estat del sistema no 

ha canviat i, per tant, tots els moviments que anteriorment provocaven possibles bloqueigs en 

el futur, els seguiran provocant actualment. 

Amb la fi d’aquest bucle i l’increment del comptador del bucle (usat per limitar el 

nombre d’iteracions en el cas d’error), s’arriba al final del programa principal i de l’explicació 

del codi. En el CD es pot accedir al codi inicial de l’article [Ref.1], a la modificació que es 

connecta amb Arena i té en compte el robot i al controlador millorat que es proposa. S’haurien 

pogut ficar més versions, però s’ha considerat que aquestes eren les més representatives, al ser 

la inicial i les més definitives. 
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6. Sistema en Arena 
S’ha creat el sistema descrit anteriorment amb el software Arena, de manera que el 

comportament d’aquest s’ajusti al del simulat pel codi en C++. 

Abans d’exposar el sistema, es fa, com a introducció, una explicació dels blocs 

emprats. 

6.1. Blocs utilitzats 

Create: És un bloc que serveix per l’entrada de peces al sistema. En el cas del 

projecte, inicialment interessa controlar exteriorment l’entrada de peces i en aquest cas només 

serveix per determinar l’existència de dos tipus diferents de peça. Aquesta diferenciació 

permet, més endavant i amb l’ajuda d’altres blocs, fer l’assignació de la seqüència 

corresponent.   

Posteriorment, per analitzar les propietats quantitatives, si que s’ha usat per generar les 

entrades. Inicialment es volia fer que les peces anessin arribant cada cert temps, segons una 

distribució de probabilitat, però la versió d’estudiants té limitacions; aquesta no admet més de 

100 peces en el sistema, de manera que una acumulació de peces que faci superar aquest límit, 

bloqueja la simulació. El problema és que, a la llarga, els moviments limitats pel controlador, 

solen provocar aquesta problemàtica acumulació.  

Per tal d’evitar això, s’ha usat una funció d’aquest bloc que permet limitar el nombre 

d’entrades. S’ha calculat el nombre màxim de peces que hi podria haver de cada tipus al 

sistema. Es veu que, en teoria, podrien haver-hi 9 peces de tipus 1, ja que aquestes poden usar 

totes les màquines i 9 és la capacitat sumada de totes les màquines. Aquest número s’ha tret 

sense tenir en compte els possibles bloqueigs, de manera que no reflecteix la realitat. Si 

s’analitzen la matriu de veïns i els vectors d’estat, es pot extreure que, de fet, el nombre 

màxim de peces, que ha estat anteriorment el criteri per determinar les capacitats de les 

màquines, és 4, cosa que ja fa reflexionar respecte la quantitat de moviments limitats per 

aquest tipus de peces. 

Pel que fa a les peces de tipus 2, com que aquestes no usen la màquina 2, en principi, 

el nombre màxim de peces seria 7, és a dir, com abans, la suma de capacitats de les màquines 

que usen. Si es para atenció als possibles bloqueigs, es pot veure que, en realitat, el nombre 

màxim de peces al sistema és també de 4.  
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Tal i com ja s’ha comentat, tenint en compte les dues peces alhora, el número màxim 

de peces alhora al sistema ha de ser 7, ja que un nombre major provocaria errors.  

Per tal d’evitar l’inconvenient de l’acumulació de peces, s’ha decidit permetre’n 

l’entrada a un número limitat fent, gràcies a un bloc Separate que serà explicat posteriorment, 

que les peces es dupliquin i reentrin al sistema. Aquesta manera d’entrar les peces representa 

un sistema que sempre disposa de peces en brut a l’entrada disponibles per processar, ja que 

sempre que surt una peça n’hi ha almenys una a l’entrada esperant per entrar.  

Dispose: Bloc que permet la sortida de les peces del sistema. Serveix per obtenir 

resultats sobre les peces que surten i alhora per a què aquestes no s’acumulin i bloquegin la 

simulació per excés de peces. 

Assign: Bloc que permet fer assignacions en variables, atributs, tipus de peces i altres. 

En el cas del projecte, s’usa per fixar la seqüència a les peces segons el seu tipus i per assignar 

a la variable local Jre el valor de la variable global J, que conté informació d’interès dels 

missatges rebuts. Resulta útil per prendre la decisió d’en quina màquina realitzar una operació 

segons el missatge enviat. 

Seize: Bloc que serveix per demanar un recurs. Si aquest està ple, deixa la peça en 

espera, generant una cua. Si està disponible, l’agafa i continua. En principi no existiran cues, 

ja que el controlador no permetrà un moviment si el recurs a demanar no està disponible. 

Release: Bloc que permet retornar un recurs un cop la peça ja no el necessita. 

Delay: Bloc que manté una estona a la peça, ja sigui un temps constant o seguint una 

distribució aleatòria, representant el processat d’alguna operació. 

Route: Bloc que, un cop assignada una seqüència, porta la peça a l’estació 

corresponent. Cada cop que la peça entra en un bloc d’aquest tipus, es dirigeix a l’estació que 

li toca segons l’ordre de la seva seqüència. 

Station: Bloc que forma part de la seqüència i inicia les línies que representen les 

operacions. La peça hi és portada pel bloc Route quan toca. 

Separate: Bloc que permet, a part de separar grups de peces, fer una còpia de la peça 

que entra, de manera que una anirà cap a la sortida, adquirint tot el temps que ha estat al 

sistema, i l’altra tornarà cap a l’entrada, reiniciant el seu comptador de temps. Es pot triar quin 

percentatge del temps va a parar a cadascuna de les còpies. 
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A part d’aquests blocs, s’han usat, per la connexió exterior, dos elements: 

Tasks: Pot anar lligat a diferents tipus de blocs1, però en el cas del projecte s’ha lligat 

a un Route i als Delay. Permet enviar missatges al controlador exterior i esperar una resposta, 

de manera que la peça no avança si el controlador no ho indica. 

Arrivals: Element lligat a una Station al projecte, però que també disposa d’altres 

alternatives2. Permet l’entrada de peces directament a aquella Station per part de l’usuari. Pot 

ser una entrada que es dóna al rebre el corresponent missatge o al prémer una tecla, entre 

d’altres alternatives i es pot fer que Arena enviï un missatge al controlador extern per 

confirmar que tot va correctament. Permet l’assignació del tipus de peça que entra i altres 

variables d’interès. De fet, aquest element Arrivals només s’ha emprat en la primera fase del 

projecte, en què es desitjava controlar cada moviment del sistema, fins i tot l’entrada de peces. 

Un cop vist que la comunicació era correcta, s’ha fet que les entrades depenguin 

exclusivament d’Arena, eliminant per tant aquest element. 

 

Un cop feta la introducció necessària, es presenten a continuació els models usats 

sense tenir en compte el robot.  

6.2. Model en Arena sense Robot ni Controlador 

 Per una primera simulació, en la que Arena funciona sense robot, el model usat ha 

estat el que es presenta en dues parts a les figures 6.1 i 6.2. Per a què els detalls s’apreciïn 

correctament, cal que les imatges siguin grans, d’on s’analitzen les figures per parts, cosa que 

fa que no puguin estar les dues a la mateixa pàgina. 

 Per entendre millor la distribució dels blocs, es fa una mena de seguiment de la peça al 

llarg del sistema: 

 Començant per la figura 6.1, a la part superior esquerra es poden veure els dos blocs 

Create on arriben les peces. Un cop la peça entra al sistema, passa pel bloc Assign, que 

determina la seqüència d’aquesta segons el seu tipus. 

 El següent bloc que es troba la peça és un Decide, que la porta per un o altre camí 

segons el seu tipus. Això és perquè cada peça té una primera operació diferent. Un cop 

distingits els camins, la peça troba un bloc Seize, que es diferencia de la resta per tenir una 

línia blava a sobre, que representa la cua que es genera a l’hora de demanar els recursos.  

                                                 
1 Blocs Delay, Route, Transport i Move. Mòduls Process, Enter i Leave. 
2 Entrar al bloc que s’especifiqui o executar un esdeveniment discret numerat. 
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Figura 6.1 Primera part del Sistema en Arena sense controlador 

   

 Llavors la peça, per qualsevol camí que hagi seguit, arriba al bloc rosa anomenat 

“Anar a la primera op”, que és un bloc Route. Aquest, com ja s’ha dit, portarà la peça al bloc 

Station corresponent segons indiqui la seqüència determinada per l’usuari (que és la seqüència 

de processat de les peces). 

 Tots els blocs rosats amb que acaben les línies que representen operacions, són blocs 

Route, mentre que els primers blocs de les línies, anomenats “Operació” i un número, són 

Stations. 

 Un cop la peça arriba al bloc Station corresponent, a la figura 6.1 sempre troba un bloc 

Decide que diferencia segons el tipus de peça. Això no passa en la figura 6.2, ja que les 

operacions 3 i 4 només són rebudes per un tipus de peça (la 3 pel tipus 1 i la 4 pel tipus 2), de 

manera que no cal fer una distinció entre peces, ja que se sap del cert, en aquest cas, que mai 

entraran els dos tipus a la mateixa línia.  

 En la figura 6.1, un cop feta la distinció pel Decide, un dels dos camins no té res i 

l’altre té un bloc Seize i un Release per aquest ordre. Això és degut a què, per un tipus de 

peça, aquella és la primera operació i per l’altra no. Per entendre-ho millor, s’agafa per 

exemple la línia que tracta l’operació 1. El camí superior del Decide és per les peces de tipus 
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1 i està buit degut a què, com que és la seva primera operació, la peça ja ha reservat la 

màquina abans de sortir del buffer d’entrada, que es podria assimilar als blocs Seize que hi ha 

després de l’assignació de seqüència. En aquest cas, la peça tampoc ha de tornar cap recurs, ja 

que encara no n’ha usat cap. Passa el contrari al camí de baix, que es refereix a les peces de 

tipus 2. Per aquest tipus de peça, l’operació 1 és l’última, d’on primer cal que reservi la 

màquina 1 per fer el processat i, un cop obtinguda, retorni la màquina que havia usat pel 

processat anterior, la 4 en aquest cas. Això mateix és pot aplicar al cas de l’operació 2. Un cop 

agafats i retornats els recursos corresponents, els dos camins s'uneixen en un bloc Delay que 

representa el processat de l’operació. 

 
Figura 6.2 Segona part del sistema en Arena sense controlador  

 Cal comentar que a la línia de l’operació 3 de la figura 6.2, el bloc Seize per demanar 

el recurs és diferent a la resta. En aquest cas, degut a què la tercera operació la poden realitzar 

dues màquines (la 2 i la 4), Arena ha de triar. Com que no sap que pot passar amb els 

bloqueigs, el que fa és triar la màquina que té més capacitat disponible de les dues. Això es 

pot fer amb un “Set”, que és un conjunt de recursos de manera que el bloc Seize permet triar 

el recurs del “Set” de major capacitat romanent. Llavors, el bloc Release també és diferent, i 

permet retornar els recursos de diferents maneres. En el cas d’aquest projecte s’usa l’opció de 

retornar l’últim recurs demanat, que és la que s’ajusta al que interessa. 

 És interessant destacar també que, a l’última línia de la figura 6.2, que es refereix a la 

sortida, passa una cosa similar a la de la línia referent a la entrada. Com que cada màquina 
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acaba amb una operació diferent el seu processat, es fa una distinció segons el tipus de peça 

per a què cadascuna retorni el recurs que li pertoca. 

 Finalment, després d’aquest retorn del recurs, les peces es dirigeixen a un bloc 

Dispose, la sortida del sistema.   

6.3. Model en Arena amb Controlador i sense Robot 

 Per passar a la segona fase, on Arena i el controlador es comuniquen, ha calgut 

modificar el model. En aquest cas però, encara no es té en compte l’efecte del robot. Hi ha 

certes diferències respecte al sistema anterior que interessa comentar: 

 El primer que salta a la vista, és el bloc Assign anomenat “Canvi IS” de la figura 6.3 

que connecta amb l’entrada. Si es mira a la propera pàgina la figura 6.4, es pot veure que 

l’altra connexió que té, prové del bloc Separate que hi ha just abans de la sortida. 

 
Figura 6.3 Primera part del sistema en Arena amb controlador 

 Aquest és un bloc molt important, ja que és el que permet que la reentrada de les peces 

sigui correcta. El problema és que, les peces, un cop arriben al final, tenen la seqüència 

finalitzada. Això suposa un greu inconvenient, ja que la primera peça que reentra, en arribar al 

bloc Route, bloqueja la simulació tot afegint que s’intenta accedir a una cinquena component 

de la seqüència (les altres quatre components són tres operacions i la sortida) inexistent. Per 

tal d’evitar això, intentar assignar de nou la seqüència com al principi és inútil. El que cal fer 

és posar la variable IS a zero i així la seqüència de la peça torna a començar. Això és 

precisament el que fa aquest bloc Assign. 
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 A la figura 6.3 es pot veure que ni a l’entrada ni a les línies de les operacions 1 i 2 hi 

ha un Decide com hi havia a la figura 6.1. Això és degut a què ara decideix el controlador, 

d’on Arena tan sols haurà de comunicar les dades correctament al controlador per tal de què 

aquest decideixi. En canvi, a la figura 6.4 si que hi ha un bloc Decide, però aquest determina, 

segons el que digui el controlador, quina de les dues màquines realitzarà la tercera operació. 

 
Figura 6.4 Segona part del sistema en Arena amb controlador 

 Així doncs, després de l’assignació de la seqüència de la mateixa manera que a l’altre 

model, es passa a un bloc Delay lligat a un element Tasks. Aquests s’encarreguen d’enviar un 

missatge a Arena per indicar que hi ha hagut l’arribada d’una peça. Això serveix de buffer 

d’entrada, ja que és on les peces s’esperen fins que poden entrar al sistema. 

 Un cop poden entrar, com a l’altre model, es troben un bloc Route que els porta a la 

Station corresponent. Un cop a la línia que toca, en aquest cas, ja no cal que es demanin els 

recursos abans d'alliberar els que s’estan usant, ja que el controlador s’encarrega de què cap 

peça es mogui sense que tingui un lloc disponible a la propera màquina ni provoqui un 

possible bloqueig. Per tant, en aquest cas la peça, al sortir de la Station corresponent, es troba 

un bloc Seize per demanar la màquina que correspon a l’operació enlloc d’un Decide per 

diferenciar el tipus de peça. Un cop demanat i obtingut3 el recurs, s’entra a un primer bloc 

Delay, que representa el processat de la peça. Aquest processat és un temps d’espera que s’ha 
                                                 
3 Segur que s’obté el recurs ja que el controlador no deixa moure les peces si aquest no està lliure. Aquests blocs 
Seize no tindran mai cues ja que sempre que les peces demanin la màquina, la tindran disponible. 
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assimilat a una distribució triangular. S’han donat uns marges superior i inferior iguals, de 

manera que el temps de processat és aleatori dins d’aquests valors. Aquests marges són funció 

del temps de processat i estan entre un 2’5 i un 6%. 

 Un cop passat aquest temps, la peça va cap al següent bloc, que també és un Delay. 

Aquest fa la funció de comunicació, ja que està lligat a un element Tasks. S’ha seguit aquest 

ordre degut a què el controlador ha de donar la senyal de moviment o bloqueig just després 

dels processats de les peces, és a dir, quan aquestes volen moure’s per accedir a les següents 

operacions. Si es fes al revés, el controlador decidiria una cosa, però la peça no executaria el 

moviment fins després dels temps de processat en aquella màquina, temps durant el qual 

hauria pogut canviar la situació al sistema, podent arribar així a un bloqueig. 

 En general, després d’aquesta comunicació, hi sol haver un bloc Release que torna el 

recurs corresponent, tot i que a la figura 6.3 hi ha una excepció. Es tracta d’un bloc Assign 

entre el Delay i el Release, que assigna, a la variable local Jre, el valor de la variable global J. 

Aquesta assignació és deguda a què el controlador, per a la tercera operació, ha de triar entre 

dues màquines, la 2 i la 4, cosa que fa segons les capacitats disponibles i possibles bloqueigs. 

Un cop tria, aquesta informació es pot enviar a Arena en forma de missatge, essent el tercer 

valor assignat a la variable global J. Aquest contindrà el número de màquina on es vol que 

vagi la peça. L’inconvenient és que, de vegades, Arena canvia el valor de J de manera no 

controlada. Així, enlloc de decidir amb J, es fa amb la variable local Jre creada, que agafa el 

valor que interessa de J el més aviat possible per no perdre’l. 

 Finalment, val la pena destacar els dos camins possibles per la tercera operació a la 

figura 6.4, on es té un cert temps de processat segons la màquina on es dirigeix la peça, és a 

dir, el temps no depèn de l’operació sinó de la màquina. Això sí, els dos blocs Delay estan 

connectats al mateix element Tasks, de manera que envien el mateix missatge.  

6.4. Modificacions per afegir el Robot 

 Pel que fa als models que inclouen el robot, els canvis seran explicats teòricament i, 

degut a la falta de lloc, les imatges dels sistemes complets s’adjunten a l’Annex B. 

 Pel cas on Arena funciona sense controlador, s’han afegit els següents blocs: 

 Blocs Seize, Delay i Release per aquest ordre entre els blocs Assign i Decide de la 

primera línia, la de l’entrada, de la figura 6.1. Aquests simbolitzen el viatge de l’entrada a la 

primera operació, tenint en compte que es demana el recurs robot pel transport. 
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 Blocs Seize, que representen la petició del robot, després dels blocs Decide de les 

línies de la primera i segona operació, tenint en compte que aquests només es fiquen en el 

camí que no representa la primera operació realitzada a la peça. Això és degut a què el 

transport cap a la primera màquina requerida per la peça, ja s’ha tingut en compte a la línia 

d’entrada. 

 Blocs Delay, simbolitzant el transport, entre el retorn del recurs anteriorment usat i la 

petició del proper recurs. 

 Blocs Release, que representen el retorn del transport, després de la petició del proper 

recurs màquina i abans del bloc Delay, que representa el processat de l’operació en aquesta. 

 Cal tenir en compte que ara, a part d’intercalar blocs, n’hi ha que han canviat d’ordre, 

com per exemple a la línia de la primera operació de la figura 6.1 els blocs “Torna M4” i 

“Demana M1”. Això és degut a què, en la primera aproximació, primer calia demanar el 

proper recurs (M1 en el cas analitzat) abans de retornar l’usat (M4). Ara, al tenir en compte el 

robot, el proper recurs després d’una màquina sempre és el robot, d’on abans d'alliberar M4, 

es demana el robot enlloc de M1. Llavors, després de simular un temps de viatge, per 

mantenir l’estratègia de no retornar els recursos fins assegurar la disponibilitat dels propers, 

cal demanar M1 abans d'alliberar el robot. Això es fa a totes les línies, essent l’última una 

mica diferent. En aquesta, després del bloc Station, es troba la petició del robot. Llavors, a 

l’hora de retornar el recurs emprat, apareix un bloc Decide (com en la primera aproximació) 

per diferenciar el recurs corresponent segons el tipus de peça. Després d’això, simplement hi 

ha el bloc que simula el temps de viatge i el bloc que retorna el recurs del transport. 

 Pel que fa al model que va amb Controlador i que té en compte el robot, els canvis 

introduïts són diferents:  

 Una primera alternativa consisteix en tractar el robot com un recurs més i dedicar-li 

una Station i un bloc Route, és a dir, l’equivalent a una línia de processat. L’objectiu 

d’aquesta distribució és afegir el robot a la seqüència de les peces tant al principi com al final 

com entre les diferents operacions. Al fer-ho així, cal tenir en compte que, el bloc Assign per 

passar la J global a la Jre, haurà d’estar a la línia del robot, tal i com indica la figura 6.5, ja 

que és just després del robot quan s’ha de prendre la decisió.  

 
Figura 6.5 Línia corresponent al Robot en Arena 
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 D’aquesta manera, si s’anomena Nop al nombre d’operacions a rebre per la peça, el 

nombre d’elements de les seqüències es pot expressar de forma senzilla amb l’equació 6.1. 

 

                                                 )1(*222* +=+= NopNopSeq                           (Eq.6.1) 

 on es tenen en compte, a part de les operacions, tots els transports i també l’anada a la 

Station que representa la sortida. 

 Aquesta alternativa representa la menor introducció de blocs al sistema, cosa que 

facilita la seva interpretació. Tan sols cal posar, com es veu a la figura 6.5 de la pàgina 

anterior, els corresponents blocs Station i Route al principi i final de la línia respectivament, 

un bloc Seize per demanar el recurs, un bloc Delay que representa el temps de transport, un 

altre bloc Delay per fer la comunicació, un bloc Assign perquè ara l’assignació de J s’ha de 

fer després d’usar el robot i finalment un bloc Release per tornar el robot usat en el transport. 

 

 Una segona alternativa, aprofita que el bloc Route pot portar un temps associat per 

simular el temps de transport. Llavors, cal afegir un bloc Seize per demanar el robot abans de 

cada bloc Route i un bloc Release per tornar-lo després de cada bloc Station. Clar que, cal 

tenir en compte que s’ha d’enviar un missatge, sinó es pot donar el cas, no possible a la 

realitat, de què una peça abandoni el seu recurs i es trobi el robot ple, produint una cua virtual 

que a la realitat no pot existir. Això fa que, entre els blocs Station i Release, calgui posar un 

bloc Delay associat a un element Tasks que permeti enviar missatges. Amb això, si el sistema 

té Nop tipus d’operacions diferents, el número de blocs afegits (Nblocs) es pot determinar amb 

l’equació 6.2. 

                                                       ( )1*3 += opblocs NN                                          (Eq.6.2) 

 Aquest número depèn del número d’operacions, mentre que en el cas anterior sempre 

és constant i igual a 7. Tan sols en el cas d’una operació el número de blocs de la segona 

alternativa seria menor a la primera. L’avantatge d’aquesta segona alternativa és que permet 

diferenciar els missatges segons el transport, és a dir, que es pot saber d’on surt la peça i, en 

principi, cap a on va, si s’afegeix la informació corresponent al missatge. Això pot ser útil, per 

exemple, en el cas de voler confirmar que les posicions i moviments de les peces simulats pel 

controlador equivalen a la simulació paral·lela que es dóna a Arena. 
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7. Connexió entre programes i llibreria  
 Per fer la connexió entre el model d’Arena i el programa en C++, els passos bàsics 

són: 

- Carregar la llibreria corresponent a la simulació: 

 Arena proporciona els fitxers necessaris per tal de codificar una llibreria pròpia. Es 

tracta d’una carpeta que conté un fitxer “.cpp” de C++, amb les funcions que Arena crida en 

determinats instants i amb les quatre funcions bàsiques per realitzar les comunicacions entre 

processos: InitProcess (inicia les connexions), ShutdownIPC (tanca les connexions), 

WriteIPCqueue (es crida quan Arena envia un missatge associat a un element tasks), 

ReadIPCqueue (llegeix els missatges que venen exteriorment). Aquestes quatre funcions, 

només són usades per Arena en el cas de què el programa s’executi en “Execution Mode”. En 

canvi, la resta de funcions són usades sense importar el mode del programa. En el cas de què 

interessés que el programa fes una acció determinada en un cert instant, només caldria afegir 

el codi necessari dins de la funció determinada i compilar de nou la llibreria. Després d’unes 

proves, es va veure que no era necessari codificar una nova llibreria, degut a què no calia 

afegir noves accions i a què la que proporciona el software, “RTDLL.dll”, no provocava cap 

error. 

 - Posar el programa en “Execution Mode”: 

  En aquest mode, Arena crida les funcions predefinides a la llibreria. Cal tenir en 

compte que la versió d’estudiants del programa (de la que es disposa per simular), només 

permet la simulació en aquest mode durant 10 minuts, per la qual cosa no es poden fer 

llargues simulacions per obtenir resultats experimentals molt fiables. Això ha obligat a fer 

diverses rèpliques de la mateixa simulació per disminuir l’error dels valors. 

 - Posar a 1 el valor de “Advance simulation time using real factor”, cosa que fa que 

l’equivalència entre el temps de simulació i el real sigui d’1 a 1. Es podria pensar que si es 

posa el factor a 0’5, la simulació aniria el doble de ràpid i es podrien treure el doble de peces, 

però en el cas de multiplicar el factor de temps per un valor, el temps de simulació permès per 

Arena es divideix pel mateix valor. 

  

 Un cop fet tot això, si s’executa el model, aquest llença una connexió i espera a què 

algú extern s’hi enganxi. Aquí és on entra el controlador. Arena permet connectar-se amb 

programes fets en C++ i Basic, però en el projecte ja s’ha vist que aquesta connexió es fa amb 
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un codi en C++ que inclou el controlador per evitar bloqueigs. Aquest programa en C++ 

s’executa a través de la consola de MS-DOS, de manera que es pot veure, en temps real, com 

van avançant les peces al model d’Arena i com varien els graus d’ús a partir dels gràfics d’una 

banda, mentre que en la consola es poden veure els missatges que el programador ha volgut 

enviar per tal d’anar seguint l’evolució dels moviments.   

 El codi conté una part que permet enganxar-se a la connexió creada (al Port: 4334 i             

IP: 127.0.0.1) i diverses per enviar i rebre missatges. Es presenta a continuació un anàlisi més 

detallat d’aquesta part del codi: 

 - Connexió: 

 A continuació s’adjunta el codi corresponent a la connexió entre Arena i el controlador 

i una breu explicació d’aquest. 

 Primer es declaren les variables necessàries, com el sock (connexió), enters que 

indicaran els bytes rebuts, el buffer que emmagatzema les dades, el port i les adreces.  

 int sock;                         

 struct sockaddr_in ServAddr;      

 unsigned short servPort;          

 char *servIP;                     

 char buffer[RCVBUFSIZE];          

 int bytesRcvd, totalBytesRcvd; 

 WSADATA wsaData;                  

 

 S’inicien els valors de la IP i del Port als corresponents a la connexió amb Arena, 

obtinguts de l’exemple de connexió exterior que proporciona el software: 

 servIP = "127.0.0.1";              

 servPort = 4334;  

 

 Es carrega la DLL Winsock 2.0: 

 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &wsaData) != 0) { 

 fprintf(stderr, "WSAStartup() failed"); 

 exit(1); 

 } 
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 Es crea una connexió segura usant el protocol TCP. S’envia un missatge en cas 

d’error: 

 if ((sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) < 0) 

  Error("socket() failed"); 

 

 Es construeix l’estructura de l’adreça del servidor: 

 memset(&ServAddr, 0, sizeof(ServAddr));     /* Zero out structure */ 

 ServAddr.sin_family      = AF_INET;             /* Internet address family */ 

 ServAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(servIP);   /* Server IP address */ 

 ServAddr.sin_port        = htons(servPort); /* Server port */ 

 

 I finalment s’estableix la connexió amb el servidor: 

 if (connect(sock, (struct sockaddr *) &ServAddr, sizeof(ServAddr)) < 0) 

          Error("connect() failed"); 

 

 - Enviar missatges: 

 S’usa la funció send, que ve definida al fitxer de capçalera winsock.h. Envia, al sock 

corresponent, el missatge str de longitud strlen. Es posa un if de manera que, si el programa 

no envia res, ell mateix llença un error per indicar-ho. 

 if (send(sock,str, strlen, 0) < 1) 

  Error("send() sent a different number of bytes than expected"); 

  

 El format dels missatges que es poden enviar a Arena està fixat i consta de tres dígits, 

separats per espais, que indiquen:  

- Tipus de missatge: En el projecte ha de ser obligatòriament un zero. 

- ID de la peça: Número que identifica la peça a la que es vol enviar el missatge. 

 -     Codi de retorn: Valor que serà assignat a la variable global J del sistema en Arena 

i que és útil per passar informació al programa. En aquest projecte, s’ha usat per tal de què el 

controlador determini la màquina on anar, en cas de tenir-ne més d’una disponible. 

 

 S’ha tingut que afegir a cada missatge enviat un bucle de consum de temps d’uns 0’25 

segons per distanciar la recepció de missatges per part d’Arena, ja que s’ha comprovat 

experimentalment que aquest no pot rebre dos missatges massa propers (el segon es perd). 
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 - Recepció de missatges: 

 Primer s’estableix la variable que indica els bytes rebuts a zero. Llavors, enlloc de 

fixar la recepció de missatges en un número determinat, es va llegint fins que es troba el 

caràcter “\n”, que representa un canvi de línia. Això es pot fer perquè el format dels missatges 

que envia Arena estipula que al final d’aquests hi ha un canvi de línia. Aquesta lectura, un tant 

més lenta degut a què per cada lectura s’ha de comprovar si s’ha llegit el “\n”, evita 

problemes d’interferències de missatges, cosa que provocaria errors. És important la lectura 

correcta, ja que un error en els missatges podria provocar una equivocació en la interpretació 

del missatges, que bloquejaria la simulació. 

 Gràcies a la funció recv, es van rebent caràcters d’un en un fins arribar al canvi de 

línia. Aquesta mateixa funció els va emmagatzemant al buffer2. Després d’afegir un zero al 

byte llegit per indicar el final de la cadena, el caràcter rebut s’imprimeix per pantalla i després 

s’emmagatzema a buffer, on es va posant tota la cadena completa. Aquest buffer disposa 

d’una capacitat màxima de RCVBUFSIZE-1, constant iniciada al principi del programa.  

 En el cas de què no es rebi res, el mateix programa genera un error. Si tot és correcte, 

es van afegint els bytes rebuts al llegir als totals rebuts, es posa un zero al final (al detectar el 

“ \n” ) per indicar el final de la cadena i s’imprimeix per pantalla. Al final de tot, s’afegeix un 

“ \n” per fer un canvi de línia a l’hora d’imprimir per pantalla. El codi és el següent: 

  totalBytesRcvd = 0; 

  printf("Received2: ");                 

  buffer2[0]='0'; 

  i=0; 

  while (buffer2[0]!='\n') 

  {   

   if ((bytesRcvd = recv(sock, buffer2, RCVBUFSIZE - 1, 0)) <= 0) 

    Error("recv() failed or connection closed prematurely"); 

   totalBytesRcvd += bytesRcvd;    

   buffer2[bytesRcvd] = '\0';   

   printf(buffer2);             

   buffer[i++]=buffer2[0]; 

   //printf("*");             

  } 

  printf("\n");     
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8. Anàlisi teòric dels bloqueigs  
 Per veure que el controlador evita els bloqueigs, s’ha fet primer un anàlisi teòric de 

l’aparició d’aquests i s’ha vist com el controlador impedeix que es donin. Tal i com es veurà, 

les combinacions de bloqueigs són infinites, d’on aquesta comprovació s’ha fet pels casos 

més probables. En el cas de voler aplicar el projecte a la realitat, caldria fer un estudi a fons 

del sistema, tot i que s’ha intentat ampliar al màxim el nombre de sistemes pels quals es fa la 

comprovació. 

8.1. Un sol tipus de peça  

 Es comença per analitzar el cas més simple, en el que tan sols hi ha un tipus de peça. 

En aquest cas, suposant que les peces reserven el seu proper recurs abans d’abandonar l’actual 

(cosa lògica), un bloqueig podria aparèixer entre el robot i una màquina, en el cas de què 

aquesta estigués plena i que el robot també ho estigués, amb la condició de què sigui de peces 

que van a la determinada màquina. 

 El possible bloqueig introduït d’aquesta manera és el més freqüent, degut a què les 

màquines solen treballar amb elevats graus d’ús, és a dir, aprofitant al màxim els seus 

recursos, d’on es fàcil que aquestes s'omplin. Partint del cas en què el robot té capacitat 1, el 

controlador impedeix arribar a aquestes situacions crítiques amb la matriu de veïns, ja que a la 

columna referent al robot, a part de ficar l’1 corresponent a aquest recurs, s’analitza la següent 

columna i, com a mínim, s’afegirà a la del robot un 1 corresponent al recurs de la propera 

columna, ja que segur que té capacitat major o igual. En cas de més d’una columna per la 

propera operació, també s’agafa, com a mínim, un dels uns referents als recursos de les 

properes columnes. Això implica que, per agafar el robot, cal tenir el recurs que s’usa després 

també disponible, impossibilitant aquests bloqueigs entre màquines i robot, ja que una peça 

mai anirà al robot si la propera màquina està plena. 

 En el cas de què la capacitat del robot fos superior a la capacitat d’alguna màquina, cal 

mirar les coses al revés. En aquest cas, si es mira la columna de la màquina, a part de l’1 

d’aquest recurs, també hi haurà un 1 referent al robot, d’on tota peça que estigui a la màquina, 

tindrà reservada una plaça pel robot, impossibilitant de nou el bloqueig, al no poder anar les 

peces a la màquina si no tenen després lloc al robot. 

 Un cop solucionats els problemes entre el robot i les màquines, cal analitzar 

l’ordenació de les màquines, ja que aquesta pot provocar problemes. En el cas d’un sol tipus 

de peça, per a què hi hagués un bloqueig, caldria que la peça necessités, o tingués l’opció, 
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d’anar dos cops a la mateixa màquina. S’elimina el cas en què el requeriment de la mateixa 

màquina és consecutiu, ja que llavors no cal transport i l’opció de bloqueig desapareix. Per 

tant, entre les operacions a la mateixa màquina, sempre existirà alguna màquina intermèdia. 

D’aquesta manera, el bloqueig apareix quan la màquina repetida està plena de peces que fan 

el seu primer processat en ella i alhora, totes les màquines que estan entre les operacions que 

es refereixen a la mateixa màquina, també estan plenes. 

 Per simplificar la forma de referir-se als bloqueigs, s’anomena a les màquines que hi 

ha entre la màquina repetida, amb aquesta inclosa pels dos costats, la zona del bloqueig. 

Aquesta zona del bloqueig, pot estar situada al principi del processat de la peça, al final o al 

mig. Fins i tot pot ser tot el processat de la peça. Amb això es vol indicar que la situació 

d’aquesta zona no influeix en el bloqueig, d’on s’analitza aïlladament. 

 Es proposa un exemple per aclarir-ho. Se suposa que es disposa de tres màquines, M1, 

M2 i M3, i que les operacions a realitzar fan que l’ordre de requeriments de les màquines 

sigui M1, M2, M3 i un altre cop la M1. Si totes 3 màquines estiguessin plenes, estant plena la 

M1 de peces que realitzen la primera operació, hi hauria un bloqueig. En el bloqueig, les 

peces de la M3 necessitarien la M1 (de fet, necessitarien abans el robot, però com que se 

suposa que ara el robot inclou la petició de la màquina, és el mateix), que està plena. Les de la 

M1, necessitarien la M2, però aquesta també està plena de peces que no es poden moure, ja 

que necessiten la M3. Per tant, es té un bloqueig. A aquest tipus de bloqueigs se’ls 

anomenarà, en aquest projecte, bloqueigs de tipus 1. 

 Només que la M1 tingués una de les seves peces en la quarta operació, aquesta ja 

podria sortir del sistema, creant un forat per una peça de la M3, que alhora crearia un forat per 

peces de la M2 i així successivament, desapareixent el bloqueig, almenys per moments. 

D’aquí ve la restricció de què les peces que omplen M1 estiguin realitzant totes el seu primer 

processat de la zona de bloqueig. Aquest tipus de bloqueig també es dóna si es repeteix més 

d’una màquina, però en el fons és el mateix. 

 Per tal de solucionar aquest problema, el controlador n’ha de conèixer l’existència. 

Això és factible, ja que abans de generar la matriu de veïns, el controlador llegeix com són les 

màquines i les peces dels arxius determinats, d’on es pot actuar d’una o altra forma segons si 

es detecta aquest fet. Anem a veure com es soluciona: 

 Es comença pel cas més restrictiu, el d’igualtat de capacitats. Segons com s’ha vist que 

es s'omplia la matriu de veïns, aquesta igualtat de capacitats fa que tots els uns de les 

columnes anteriors, excepte els que es refereixen al robot, es vagin acumulant, arribant tots a 
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la primera columna. Si només es té en compte la zona del bloqueig, per l’exemple, la primera 

columna és la que es refereix a la primera operació a la màquina 1. Si aquesta inclou tots els 

uns dels altres recursos, implicaria que per poder entrar en aquesta màquina per realitzar la 

primera operació, seria necessari disposar d’almenys un lloc en cadascuna de les màquines 

intermitges, eliminant així la possibilitat del bloqueig, ja que tota peça a la màquina 1 tindria 

1 forat disponible a les màquines 2 i 3.  

 Una cosa similar passa amb totes les possibles capacitats, on no es deixa entrar una 

peça a la màquina per realitzar la primera operació si no hi ha algun forat en les màquines 

intermitges. El cas més crític, és a dir, en el que es fiquen menys uns a la matriu de veïns, és 

en el que les màquines estan ordenades per capacitat descendent. És el cas en què la màquina 

1 té major capacitat a la 2, la 2 major que la 3 i la 3 major que el robot (major que la 1 seria 

impossible). En aquest cas, els uns corresponents als recursos de les màquines 2 i 3 no es 

veurien reflectits a la primera columna de la zona del bloqueig, però al tenir al final de la zona 

un altre cop la màquina 1, la de major capacitat, l’1 referent a aquest recurs estaria a les 

columnes referents a les màquines 2 i 3, indicant que per entrar en aquestes màquines, caldria 

disposar d’una posició lliure a la màquina repetida, impedint el seu omplert de peces realitzant 

la primera operació i desapareixent la possibilitat de bloqueig. 

 Amb això, s’ha vist com el controlador evita tota possibilitat de bloqueig entre peces 

del mateix tipus, independentment de l’ordenació i de les capacitats.   

8.2. Dos tipus de peces  

 El típic bloqueig és aquell en què hi ha almenys dos tipus de peces i les dues 

necessiten dues operacions, però en ordre contrari. Omplint les peces les màquines referents a 

les seves primeres operacions, aquestes necessiten anar a la corresponent segona operació 

(que correspon a la màquina que per l’altra peça és la primera), però està plena. El sistema es 

queda bloquejat esperant que alguna de les dues màquines tingui algun forat disponible, cosa 

que no passa mai. A aquests bloqueigs se’ls anomenarà de tipus 2. 

 A part d’aquest cas, en els sistemes en què es demana sempre el proper recurs abans 

d'alliberar l’actual, els bloqueigs es poden donar, com en el cas d’un tipus de peça, entre el 

robot i les màquines. Per tant, tot el dit en l’apartat anterior, també és aplicable aquí, ja que es 

podria contemplar tan sols un dels dos tipus de peça. 

 En aquest cas, a part dels bloqueigs de l’apartat 8.1, n’apareixen de nous, tal i com ja 

s’ha comentat, quan les dues peces coincideixen al usar dues màquines, però tenint en compte 
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que ha de ser en ordre contrari. Si només es tingués en compte el vist a l’apartat anterior, dues 

peces que requereixen tan sols les màquines M1 i M2 un cop i en ordre contrari, amb 

capacitats de 2 per les màquines i 1 pel robot, tenen una matriu de veïns de 10 columnes, on 

les 5 primeres es refereixen al primer tipus de peça i les 5 següents al segon. Aquesta matriu, 

de tres files referides per ordre, a les màquines M1, M2 i al robot, és la següent:  

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

RMRMRRMRMR 1221
1010110101
0001101110
0111000011

  

 En el cas comentat anteriorment de què les peces de tipus 1 omplin la màquina 1 i que 

les peces de tipus 2 omplin la màquina 2 (és a dir, que cada peça ompli la màquina 

corresponent a la seva primera operació), el vector d’estat transposat seria: 

( )0002000020  

 i el producte de la matriu de veïns amb el vector d’estat: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

0
4
4

 

 que és un resultat totalment inviable (té valors superiors al vector de capacitats) segons 

el vector de capacitats: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1
2
2

 

 És a dir, el controlador no permetria arribar a aquest estat. Si s’analitzen els dos 

moviments possibles, que són, per una peça del primer tipus, anar de la màquina 1 al robot i, 

per una peça del segon tipus, anar de la màquina 2 al robot, els vectors d’estat transposats dels 

corresponents moviments desitjats resulten ser, respectivament: 

( )
( )0011000020

0002000110
  

 i el seu producte amb la matriu de veïns: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1
3
4

1
4
3
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 Que comparant amb el vector de capacitats, resulta que tampoc són moviments 

possibles. Per tant, s’estaria en el cas d’un bloqueig, tal i com era previst. Per tant, el 

controlador no permetria arribar mai a l’estat de tenir les dues màquines plenes de dues peces 

en la seva primera operació, desapareixent així la possibilitat de bloqueig. L’inconvenient és 

que també limitaria l’accés a altres moviments possibles, però l’efecte d’aquestes limitacions 

es veurà més clar amb les simulacions que es proposen en els propers apartats. 

 Cal tenir en compte que també es podria donar el cas de què, en un dels dos tipus de 

peces o en els dos, hi hagués alguna màquina enmig de les dues bàsiques que provoquen el 

bloqueig, tractant com un cas a part aquell en el que hi hagués una tercera màquina que operés 

(es repetís) als dos tipus de peça. Llavors, amb alguna màquina pel mig, com en l’apartat 

anterior, per a què hi hagués un bloqueig, caldria que aquestes màquines intermèdies també 

estiguessin plenes, limitant així els possibles bloqueigs, degut a què són més les màquines a 

omplir. Això no vol dir que siguin poc probables, ja que s’ha comentat que en general els 

sistemes treballen amb les màquines el més plenes possibles. 

 Primer es passa a comprovar exactament com la matriu de veïns evita el bloqueig més 

simple entre dos tipus de peces, sense màquines entre mig. Començant com abans pel cas més 

crític, el d’igualtat de capacitats, en les columnes referents a les primeres operacions de la 

zona del bloqueig, a part de l’1 del propi recurs, també hi hauria l’1 referent a les segones 

operacions. Això fa que, pels dos tipus de peces, per entrar a la màquina de la seva primera 

operació, sigui necessari tenir disponible almenys un lloc en la màquina de la segona 

operació, cosa que impedeix que s'ompli la màquina i que per tant, evita el bloqueig. 

 En el cas de què una de les capacitats de les màquines sigui superior a l’altra, aquest 1 

per reservar la propera màquina només es dóna en un tipus de peça, concretament en el que la 

màquina de major capacitat sigui la segona. Amb això ja n’hi ha prou per evitar el bloqueig, ja 

que és suficient amb que una de les dues màquines no s'ompli de peces referents a la primera 

operació. 

 Pel cas de tenir altres màquines enmig de les màquines que provoquen el bloqueig, el 

controlador actua de forma similar a quan s’analitzava un tipus de peça. Per a què es doni el 

bloqueig, ara també cal que les màquines intermitges s'omplin, cosa que s’evita gràcies als 

uns ficats a les columnes segons l’ordenació de les capacitats. Aquesta demostració no 

s’inclou per ser molt similar al cas d’un tipus de peces.  

 També es podria donar el cas de què fossin 3 o més màquines les que estiguessin 

presents en els dos tipus de peça alhora. Si s’anomena M1, M2 i M3 als recursos que 
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provoquen el bloqueig, estant en el primer tipus de peça en l’ordre M1, M2 i M3, en el segon 

tipus podrien estar de 6 maneres diferents: 

 

 - M1, M2, M3: Com que l’ordre és el mateix, això no provoca cap mena de bloqueig. 

 - M1, M3, M2: Com que M1 està en la mateixa posició, es redueix al cas de bloqueig 

entre dues màquines, M3 i M2. 

 - M2, M1, M3: Com l’anterior, es redueix al cas de bloqueig entre dues màquines, M2 

i M1. 

 - M3, M2, M1: Com que M2 està al mig, no afecta en el bloqueig. És el cas de bucle 

entre 2 màquines amb altres màquines pel mig. 

 - M2, M3, M1: En aquest cas apareix un bloqueig quan M1 està plena de peces de 

tipus 1 i M2 i M3 estan plenes de peces de tipus 2. De fet, aquest bucle és com els anteriors, 

tot i que no ho sembli. Es pot descomposar en un bloqueig de tipus 2 entre les màquines 1 i 2 i 

un altre bloqueig de tipus 2 entre les màquines 1 i 3. Com que ja s’ha vist que el controlador 

evita aquest tipus de bloqueigs, no cal tornar-ho a comprovar. 

 - M3, M1, M2: Cas similar a l’anterior, en què existeixen dos bloqueigs de tipus 2, un 

entre les màquines 1 i 3 i un altre entre les màquines 2 i 3.  

  

 Per tant, com que els bloqueigs entre tres tipus de màquines es poden descomposar en 

els provocats per dues màquines, i ja s’ha vist com aquests són evitats, queda demostrat que 

els bloqueigs entre 2 tipus de peces i amb 3 màquines involucrades, són evitats. 

 Per un major nombre de màquines, per exemple 4, es veu que també es pot reduir al 

cas de bloqueigs de tipus 2 entre dues màquines, ja que, de fet, tan sols hi ha dos tipus de 

peces, cosa que restringeix la forma dels bloqueigs. Vist això i degut a què hi ha moltes 

combinacions possibles, matemàticament parlant, que a la realitat no existeixen, interessa més 

passar a 3 tipus diferents de peces que seguir incrementant el nombre de màquines 

pertanyents al bloqueig, ja que s’ha vist que les demostracions són equivalents.  

8.3. Tres o més tipus de peces 

 Per tres tipus de peces, apareix una nova alternativa de bloqueig, aquest cop de 3 

operacions mínim. Això si, com abans, cal seguir tenint en compte tots els bloqueigs dels que 

s’ha parlat fins ara. Agafant com a exemple el cas en què el primer tipus de peça necessita 
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M1i M2, el segon M2 i M3 i el tercer M3 i M1, amb les màquines de capacitat 2 i el robot 1, 

s’obté la següent matriu de veïns, on l’última fila correspon al robot: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

RMRMRRMRMRRMRMR 133221
101011010110101
000110111000000
000000001101110
011100000000011

 

 Si es suposa que totes les màquines estan plenes de peces que realitzen la seva primera 

operació, el vector d’estat és: 

( )000200002000020  

 que no és un estat possible, ja que el seu producte amb la matriu de veïns és: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

0
4
4
4

 

 que sobrepassa en tres components el vector de capacitats: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1
2
2
2

 

 L’explicació de com el controlador evita aquests moviments és molt similar als casos 

anteriors. En igualtat de capacitats, totes les peces que estiguin a la primera operació tenen 

reservat també el recurs de la segona operació. En canvi, en capacitats diferents, es pot arribar 

al cas de què tan sols en un tipus de peça passi això, optimitzant la limitació de moviments, ja 

que amb que tan sols una de les màquines no s'ompli, ja n’hi ha prou per eliminar el bloqueig. 

 Si es volgués ara, augmentar el nombre de màquines que participen al bloqueig entre 

tres tipus de peces, passaria com en l’apartat anterior i es podria separar, el que sembla un cas 

més complex, en diversos bloqueigs com els ja tractats. Aquesta demostració s’omiteix degut 

a la complicació i a la seva poca utilitat, ja que no té massa sentit analitzar els infinits casos 

existents si no se sap si aquests es poden donar. 

 A partir d’aquí, les combinacions de bloqueigs van augmentant amb el número de 

peces diferents. El controlador actua de forma idèntica en tots els casos, reservant els propers 

recursos per evitar arribar als bloqueigs. Evidentment, això no s’ha demostrat pels infinits 
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casos, ja que és impossible, però s’ha considerat que fins aquest punt ja n’hi ha prou, ja que 

un número major de tipus de peces diferents és una cosa menys freqüent. En el cas de voler 

fer una aplicació real on el número de peces fos major, l’important és fer un anàlisi concret 

del sistema i comprovar que el controlador realment evita els possibles bloqueigs que aquest 

presenta. 

 

 Amb això conclou la demostració teòrica de què el controlador evita els bloqueigs. 

Com en tot, resulta més fàcil demostrar que una cosa falla que no pas que funciona, ja que 

només cal trobar un cas en què falli, mentre que per demostrar que funciona cal comprovar els 

infinits casos. Sembla que, per tal i com es construeix aquesta matriu de veïns, si que s’han 

d’evitar tots els bloqueigs possibles, però això no es pot assegurar amb una certesa del 100%, 

ja que pot ser que existeixin bloqueigs inverosímils que no han estat tinguts en compte. 

 En el proper apartat, a part d’explicar els principals indicadors utilitzats per treure 

conclusions, s’ha simulat el sistema presentat anteriorment per fer una demostració pràctica 

del que s’ha fet en aquest apartat teòricament. Tot i això, serà a l’apartat 11 quan es facin 

proves amb un número més elevat de sistemes, combinant molts dels possibles bloqueigs que 

aquí s’han vist teòricament, ja que en la comparació entre controladors es pot treure molta 

més informació. 
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9. Anàlisi quantitatiu 
 L’anàlisi quantitatiu inclou l’anàlisi de diversos aspectes, i no pot ser fet amb les 

xarxes de Petri, ja que requereix d’una simulació que imitarà al sistema real en instants 

discrets de temps.  

 Cal tenir en compte que els sistemes no són deterministes i que una sola simulació no 

pot donar tota la informació necessària, ja que pot tractar-se d’un cas especial. Cal doncs, fer 

diverses rèpliques de la simulació per poder treballar amb valors mitjans i amb variances.  

 Una simulació pot finalitzar de dues maneres: al transcórrer un temps determinat per 

l’usuari, o quan ocorri cert esdeveniment (per exemple, un cert nombre de peces processades, 

determinat també per l’usuari). 

 Les mesures de comportament més emprades són: 

 - Retard promig a la cua:  

 Tal i com el nom indica, és el temps que s’està, per terme mig, una peça en una 

determinada cua. Depèn de les arribades i del temps de servei, que al ser variables aleatòries, 

implica la necessitat de fer diverses simulacions, degut a què normalment els temps d’espera a 

la cua estan correlats, és a dir, si una peça està molt temps a la cua, és més normal que la peça 

que va darrera seu també s’hi estigui molta estona. En canvi, si una peça no s’espera a la cua, 

el més normal és que la peça que el segueix tampoc s’esperi massa estona. En aquest projecte, 

aquest temps no és exactament un temps de cua, ja que no hi ha un lloc físic on fer-la. Els 

temps d’espera que pateixen les peces, el passen a les màquines. 

 Si es considera que Di són els temps d’espera a la cua de cada peça i n el número total 

de peces, es pot determinar el retard promig en cua amb l’equació 9.1. 

                ( )
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=
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= 1                                                (Eq.9.1) 

 Aquest valor és fruit d’una sola simulació, d’on per obtenir valors més contrastats, cal 

fer més simulacions, usant el promig dels valors obtinguts. Si es considera que R és igual al 

número de rèpliques fetes de la simulació i 
∧

id els valors obtinguts en aquestes del retard 

promig en cua, el promig dels retards es calcula amb l’equació 9.2. 
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 - Número promig de peces en cua: 

 Indica el número de peces que han estat en una cua, per terme mig. 

 Matemàticament, si es considera pi com la proporció de temps que la cua té longitud i, 

es pot determinar a partir de l’equació 9.3. 

        ( ) ∑
∞

=

⋅=
0i

ipinq                                        (Eq.9.3) 

 Considerant que Ti és el temps que hi ha “i” peces a la cua i T(n) el temps total de 

simulació, aquesta proporció pi es pot estimar amb l’equació 9.4. 

            ( )nT
Tp i
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∧

                                           (Eq.9.4) 

 Si es substitueix la proporció a l’equació 9.3, s’obté l’equació 9.5. 
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= 1                                            (Eq.9.5) 

 En el cas del projecte, no serà un indicador útil degut a què les cues com a tal no es 

donaran. Si que hi haurà temps d’espera degut als moviments limitats, però com ja s’ha dit, 

aquests seran a les màquines, d’on no existirà una cua real i l’indicador no serà usat. 

 - Grau d’ús de la màquina: 

 Aquest valor indica si un recurs és molt usat o si en canvi passa molt de temps lliure. 

És útil a l’hora de dissenyar, ja que sempre s’intenta maximitzar el grau d’ús per tal de 

minimitzar els recursos a adquirir, ja que aquests representen un cost monetari elevat. 

 Matemàticament, si es considera que B(t) és una funció que val 1 quan el recurs està 

ocupat i 0 quan està lliure, es pot representar calcular el grau d’ús amb l’equació 9.6. 
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1                                  (Eq.9.6) 

9.1. Determinació del temps de simulat 

 Tal i com ja s’ha dit, el temps màxim de simulació en temps real i connexió exterior 

que permet la versió d’estudiants d’Arena ha estat una trava a l’hora d’obtenir resultats, ja que 

tan sols es disposava de 600 segons. S’ha intentat maximitzar el nombre d’entrades per segon 

tot minimitzant els temps de processat per augmentar al màxim possible el nombre de peces 
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processades, però s’ha de tenir en compte la limitació que introdueix el tenir que fer càlculs a 

cada iteració.  

 S’ha comptat el temps que el controlador triga per realitzar els seus càlculs mitjançant 

la simulació d’un bucle on es realitzessin molts cops aquests càlculs. Aquest càlcul de temps 

s’ha realitzat mitjançant la funció predeterminada de C++ “localtime”, que retorna un punter a 

una estructura que conté l’hora actual. Amb aquest valor a l’inici i al final de la simulació, es 

pot obtenir el temps total transcorregut. Posteriorment es divideix el temps final obtingut pel 

nombre d’iteracions realitzades i s’obté el temps per iteració, que en aquest cas resulta ser de 

l’ordre dels milisegons (~2’49 ms). 

 Aquest temps de càlcul també apareixerà, a part dels 4 cops mínims degut als 

moviments de la peça, uns quants cops degut a moviments que li siguin impedits. El valor no 

es pot determinar a priori, ja que es fa el bucle de comprovar si el moviment és possible o no 

només en el cas de què l’últim moviment no hagi estat un bloqueig. 

 En el temps de processat de la peça, també cal tenir en compte que hi ha un temps 

mort després de cada missatge per afavorir-ne la recepció. Caldrà treure’n el seu efecte a 

l’hora de treure conclusions. Aquest temps ja s’ha dit que resulta ser d’uns 0’25 segons, cosa 

que restringeix molt la simulació. El problema ve al voler tenir temps d’operació que permetin 

menystenir aquest temps. Si es vol que aquest temps resulti dos ordres de magnitud inferior al 

d’operació, és a dir, uns 100 cops inferior, això representa temps de processat de l’ordre dels 

25 segons. Això implica que en 600 segons, tan sols es podrien obtenir entre 20 i 30 peces, 

insuficients per extreure conclusions definitives. 

 Si es separa el temps d’espera de la peça en dos temps, un degut als bloqueigs del 

controlador (Tespera), i l’altre degut a l’aleatorietat en els temps de processat de les màquines 

(T’espera), el temps de processat total de les peces s’obté de l’equació 9.7. 

                  ( ) ( ) esperaesperacàlculbucleprocessattotal TTTBloqTTT '*4*4 +++++=          (Eq.9.7) 

 on el temps total i el temps d’espera vindran donats per Arena, i els temps de bucle i 

de càlcul són coneguts. De fet, el nombre de bloqueigs efectuats pel controlador es determinat 

amb els comptadors definits al controlador, de manera que fins i tot es pot distingir si són 

bloqueigs provocats a l’arribada, per anar a les màquines o per utilitzar el robot. En principi, 

degut a la forma de construcció de la matriu de veïns, donat que el robot, en el cas del 

projecte, sempre té capacitat menor o igual als recursos propers, al reservar-lo, el controlador 
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sempre s’assegura de què la propera màquina estigui també disponible i la reserva. D’aquesta 

manera no s’esperen bloqueigs per anar a màquines. 

 Amb això es pot determinar quina influència té el controlador sobre el temps final. 

Malauradament, només ha servit per determinar els temps de processat a usar en Arena per a 

què la sortida de peces sigui suficient sense que els temps perduts pel controlador siguin molt 

significatius. S’hauria volgut determinar quina part d’aquest temps d’espera correspon al 

controlador i quina a l’aleatorietat del sistema, però per això caldria observar els moviments 

de totes les peces processades a totes les simulacions, cosa massa costosa en temps i sense 

massa sentit al realitzar comparacions, tal i com es veurà més endavant. 

 Finalment, després de diverses proves, s’ha decidit de fer les simulacions amb els 

temps de processat determinats a l’apartat 3.3 multiplicats per 4. Aquest valor és un 

compromís entre no ficar un temps massa gran, per tenir una sortida de peces petita, i no ficar-

lo massa petit, per tenir temps que depenguin més dels temps perduts en el càlcul que del 

processat en si. Cal comentar que, a la realitat, com que els temps de processat serien molt 

superiors, aquests temps de càlcul serien menystenibles, d’on el seu efecte a la simulació no 

s’ha de tenir massa en compte. Per tant, el que més importarà a l’hora de fer la comparació, és 

la sortida de peces, que en el fons és el que interessa maximitzar. 

9.2. Resultats dels Sistemes sense Robot 

9.2.1 Sistema sense controlador 

 Per tal de saber si els resultats del controlador són significatius o no, primer cal veure 

com funciona el sistema deixant que la simulació sigui controlada totalment per Arena. Per fer 

això, cal usar el sistema presentat a l’apartat 6.2. Si s’observen els resultats, es veu que tan 

sols arriben a sortir 11 peces, tal i com es veu a la figura 9.1. Aquest número no justificaria en 

cap cas la construcció d’un sistema d’aquesta mena. 

 A la figura 9.1 també es poden veure els graus d’ús instantanis de les màquines, 

representats pels gràfics de la part dreta, que indiquen les peces actuals a cada recurs. Aquests 

s’estanquen al seu màxim valor i resten així per sempre. S’ha vist que, variant els temps de 

processat, es podria aconseguir que sortissin més peces, però també es podria donar el cas de 

què no en sortís cap. 

 El bloqueig és provocat per l'omplert de totes les màquines, de manera que cap peça 

pot anar a la seva propera operació. Es podria pensar que les màquines que representen 

l’última operació per un tipus de peça, no estan lligades a cap proper recurs, d’on res 
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impedeix a les peces d’acabar el seu processat, però en el cas concret del bloqueig, cal parar 

atenció a l’ordre de les operacions en les peces. Existeix un bloqueig de tipus 1 provocat per 

les màquines 3 i 1, que realitzen la primera i tercera operacions a les peces, però en ordre 

contrari. Per tant, aquestes màquines, en el bloqueig, no estan plenes de peces que esperen la 

seva última operació, sinó de peces que realitzen la primera. 

 
Figura 9.1 Situació del Sistema i dels recursos en el bloqueig. 

 Si els temps de processat de les màquines que realitzen la primera operació fossin prou 

inferiors als de la resta de màquines, es podria aconseguir que sortissin més peces. En canvi, 

si aquests fossin superiors, el sistema no arribaria ni a completar una peça. L’habitual és tenir 

uns temps de processat que, segons la capacitat de la màquina (o número de màquines del 

mateix tipus), el grau d’ús d’aquesta sigui màxim, ja que interessa que la màquina estigui el 

màxim de temps plena sense que això provoqui cues. Això fa que el risc de bloqueig sigui 

més elevat. 

 En conclusió, el que realment importa és que aquest sistema sense controlador, fins i 

tot sense tenir en compte el robot, resulta inviable. 
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9.2.2 Sistema amb Controlador  

 Tenint en compte el comentat a l’apartat 9.1, s’ha simulat el sistema de l’apartat 6.3.

 Segons els temps de processat utilitzats, van variant el nombre de peces sortides i el 

nombre de bloqueigs. El que cal destacar és que, en aquest cas, que tan sols es podien donar 

bloqueigs per l’arribada i entre màquines, aquests segons no s’han donat, tal i com s’esperava. 

Si el que interessa és veure el temps d’espera que provoca el controlador, cal analitzar els 

bloqueigs. El veure que aquests són tots d’arribada, no representa un problema del 

controlador, sinó un desfasament entre les arribades de les peces i l’opció d’aquestes d’entrar 

al sistema. S’ha comentat que, en el cas del projecte, interessa estudiar els sistemes de 

fabricació flexible on sempre es disposa de peces a l’entrada per ser processades. El que es 

vol analitzar és la influència del controlador en el temps de processat, però no té sentit, en 

aquest cas, considerar com a temps perdut el d’espera a la entrada, ja que la peça encara no ha 

entrat al sistema a processar-se. 

 Per tant, sense tenir en compte el robot, els bloqueigs del controlador només es donen 

a la entrada i degut a què les peces no arriben exactament quan se les necessita. Llavors, com 

que el controlador no té que limitar cap moviment, no es pot dir que hagi introduït cap temps 

d’espera. Els resultats obtinguts amb el controlador es presenten en les taules 9.1 i 9.2, on el 

grau d’ús, que és un valor adimensional, ja que representa el temps d’ús de la màquina 

respecte el temps total de simulació, s’indica amb una M i el número de recurs. 

 Processat 1(s) Processat 2(s) Espera 1(s) Espera 2(s) Sort1(peces) Sort2(peces)
Mitjana 29,8282 23,5710 9,8305 8,9553 58,13 74,00 
Error(%) 0,1730 0,1646 0,4266 0,3939 0,47 0,00 

Taula 9.1 Sortida de peces, temps de processat i temps d’espera. 

 M1 M2 M3 M4 Bl1(limitacions) Bl2(limitacions) 
Mitjana 1,3341 0,9029 1,3253 0,4734 343,13 385,00 
Error(%) 0,2188 0,1491 0,1555 0,4216 0,69 1,08 

Taula 9.2 Graus d’ús de les màquines i número de limitacions.  

 A part dels resultats mitjans de les simulacions, s’adjunta una fila referent a la precisió 

dels valors de la taula. En general, els valors menys precisos són els de les limitacions, però 

no es necessita que aquestes siguin constants, ja que amb simulacions aleatòries ja s’espera 

que els resultats siguin dispersos, i no té un interès especial, almenys a aquestes alçades, que 

les limitacions es distribueixin al voltant d’un valor. 

 La sortida de peces és molt inferior a la que es podria aconseguir (de l’ordre d’un 55% 

menor) amb els mateixos temps de processat, en el cas de què no hi hagués bloqueigs. Això és 
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degut a què al sistema poden entrar moltes menys peces alhora de les que podrien entrar sense 

el controlador. Això si, a l’evitar el bloqueig, almenys el sistema continua funcionant fins al 

final. 

 Com a comentari final, afegir que el nombre de limitacions, tot i ser elevat, no dóna 

massa informació dels temps d’espera. Això és perquè, en realitat, les peces podrien rebre tan 

sols 4 limitacions com a màxim, un per cada moviment que han de fer. En canvi, el 

controlador els comptabilitza de forma diferent, indicant com a limitació cada cop que la peça 

intenta moure’s i no pot, encara que sigui des d’un mateix lloc. Amb això, poden aparèixer 

tant limitacions molt llargues com molt curtes, cosa que fa que no es pugui deduir gran cosa. 

9.3. Resultats dels Sistemes amb Robot 

9.3.1 Sistema sense controlador 

 Pel sistema introduït en l’apartat 6.4, on el sistema té en compte el transport de peces 

entre les màquines, no arriba ni a sortir una peça. 

 Això és degut a què es produeix un bloqueig entre el robot i una màquina, 

concretament la 4, la de capacitat 1. En aquest bloqueig, el robot està ple per una peça que ha 

d’anar a la màquina 4, mentre que aquesta màquina està plena amb una peça que necessita el 

robot per anar cap a la propera màquina. Per tant, el sistema es queda sempre esperant un 

moviment que no es dona mai. 

 Evidentment, això és un fet concret del sistema estudiat en el projecte, ja que cada 

sistema tindrà les seves pròpies possibilitats de bloqueigs, tal i com ja s’ha vist. 

9.3.2 Sistema amb controlador  

 Usant el Controlador que té en compte el robot i el sistema en Arena modificat de 

l’apartat 6.4, s’han realitzat simulacions, els resultats mitjans de les quals estan a les taules 9.3 

i 9.4.  

 Proc.1 (s) Proc.2 (s) Espera 1(s) Espera 2(s) Sort1(peces) Sort2(peces)
Mitjana 49,8677 36,5176 28,5180 20,5722 34,00 47,10 
Error(%) 0,2488 0,2934 0,4305 0,5123 0,00 0,46 

Taula 9.3 Sortida de peces, temps de processat i temps d’espera. 
 

 M1 M2 M3 M4 Rob Bl1(limitacions) Bl2(limitacions)
Mitjana 0,9465 0,6388 0,9180 0,2958 0,3970 688,90 693,10 
Error(%) 0,2202 0,4734 1,0507 0,2613 0,3005 0,34 0,57 

Taula 9.4 Graus d’ús i número de moviments limitats. 
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  Com és lògic, ara surten menys peces que en el cas anterior (al voltant d’un 75% 

menys que en un sistema similar sense bloqueigs) i augmenten els temps d’espera i els 

moviments limitats. Tot això és degut, a part del robot i el temps que aquest afegeix, a una 

major limitació a les peces del sistema i a un increment en l’opció de bloqueigs. Tal i com es 

veu, el robot, tot i tenir temps 10 cops inferiors als de les màquines, és un gran limitant del 

sistema i més en aquest cas, degut a què es considera de capacitat igual a 1. 

9.4. Comparació de resultats 

 La comparació de resultats, en aquest cas, no resulta massa interessant ni permet treure 

conclusions. Això és degut a què cal simular, pel mateix sistema, el cas de què s’usi el 

controlador i el cas de què no s’usi. En el cas de què el sistema tingui algun bloqueig, la 

simulació del sistema sense controlador no arriba al final, i segons el cas quasi ni comença. Es 

podria associar un temps perdut a cada bloqueig i suposar que aquests es donen amb 

freqüència constant, però això resulta molt hipotètic. De fet, també caldria saber si al sistema 

real, al corregir el bloqueig, el sistema torna a començar de nou en buit o si només es treu una 

de les peces que provoca el bloqueig. S’ha considerat que eren massa incògnites per realitzar 

hipòtesis creïbles, així que la comparació no ha estat viable. 

 En l’altre cas, en el que el sistema no té bloqueigs, no té sentit aplicar el controlador, 

ja que si se sap que no hi ha manera de què el sistema acabi en un camí sense sortida, 

l’aportació del controlador serà sempre negativa, ja que no fa més que limitar moviments que 

se sap que són correctes. 

 Degut a què la comparació no és possible, l’important es fer un estudi previ per cada 

sistema per veure quines són les possibilitats de bloqueigs que presenta i quina és la 

probabilitat de què aquestes es donin. Segons aquesta probabilitat i la freqüència esperada, 

s’hauria de decidir si es pot assumir el risc de patir bloqueigs i perdre temps en arreglar-los o 

si s’aplica el controlador, assumint la disminució en la sortida de peces que provoca.  

 Com que s’ha vist que la freqüència dels bloqueigs, degut a elevats graus d’ús, és 

superior al desitjat i que la disminució en la sortida de peces deguda al controlador és 

excessiva, s’ha considerat que el més interessant és proposar un nou controlador per millorar 

els resultats. Per veure si això veritat, caldrà simular-los en sistemes idèntics i comparar els 

seus comportaments. 
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10. Controlador proposat   
 Es vol intentar fer una variació del mètode emprat per comprovar si aquesta és millor 

que l’anterior en algun cas. Es tracta de variar la forma de construir la matriu de veïns, amb la 

idea d’intentar minimitzar els uns que la conformen, sense eliminar la característica anti-

bloqueigs d’aquesta. En aquest cas, només es contempla l’alternativa en què es té en compte 

el robot, que és la més propera a la realitat. 

 En general, és d’esperar que el robot sigui de menor capacitat a les màquines, tot i que 

en certs casos aquesta capacitat pot estar relacionada amb el número de màquines, és a dir, un 

robot per cada acció de transport (dedicat). Aquest no és el cas del projecte, on es tractarà el 

cas de tan sols un robot en tot el sistema. 

 La idea de la modificació està basada en veure el robot com un recurs més. Si es mira 

així, ja s’ha vist que els bloqueigs més clars es solen donar entre el robot i alguna màquina. Si 

s’analitza a fons, es pot veure que, de fet, aquest bloqueig només es pot donar en el cas de què 

certa màquina estigui plena i el robot també. Cal matisar que això només és en el cas de què el 

robot estigui ple de peces que van a la determinada màquina plena (tal i com s’ha vist en el 

bloqueig de l’apartat 9.2) o que les altres peces que tingui el robot també vagin a màquines 

plenes (en el cas de què el robot tingui una capacitat superior a 1). 

 S’ha canviat la forma d’omplir la matriu de veïns, de manera que es posa un 1 a cada 

columna a la fila corresponent al recurs usat en aquesta, que és el mínim indispensable. En les 

columnes referents al robot, es posa un 1 també a la fila referent al recurs que processa la 

propera operació. Això fa que una peça no pugui agafar el robot per anar a una màquina si 

aquesta no té capacitat disponible, cosa que a part d’evitar els bloqueig, evita elevats temps 

d’espera deguts a què peces s’estiguin més temps del necessari al robot, inutilitzant-lo per la 

resta de peces. Com a cosa negativa, cal comentar que això augmenta el temps que les peces 

estan a les màquines, limitant alguns moviments, però segur que no tants com si estiguessin al 

robot, ja que aquest és el recurs més requerit i el de menor capacitat. 

 Però que passa llavors en el cas de què es disposi de més d’una màquina per fer la 

propera operació? Marcar amb un 1 totes les files corresponents als recursos possibles seria 

un disbarat, ja que voldria dir que per realitzar la propera operació, caldria disposar d’almenys 

una opció per anar a cadascuna d’aquestes màquines (cosa que de vegades fa el controlador 

inicial). L’òptim sembla que seria marcar-ne tan sols una, però quina? La de major capacitat? 

La de major taxa de servei?  
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 Si es mira a fons, es veu que marcar-ne tan sols una no és tan òptim com sembla, ja 

que si se’n tria una, s’estaria indicant que, per a què una peça agafés el robot per anar realitzar 

aquella operació, caldria una posició lliure en la màquina triada, cosa que no donaria 

importància a l’estat de l’altra màquina que també pot realitzar l’operació. D’aquí va sorgir la 

idea de fer una matriu de veïns dinàmica, que a l’hora de reservar el robot, mirés totes les 

màquines possibles per fer la propera operació i determinés si alguna té una plaça disponible. 

Això permetria seleccionar qualsevol que estigués lliure amb el criteri que es vulgui, reservar-

ne una plaça i assegurar que no es produiria el bloqueig comentat anteriorment. En principi, 

com que el controlador no sol disposar, a priori, dels temps del sistema, el criteri a seguir seria 

el de la major capacitat romanent.  

 Segons si es coneixen els temps del sistema, es podria fer que aquests fossin introduïts 

al controlador alhora que aquest llegeix les propietats de les màquines. Amb totes les dades, el 

controlador mateix podria calcular les taxes de servei i decidir d’acord a aquestes. Cal tenir 

present que llavors, a l’hora de crear el vector d’estat, això s’hauria de tenir en compte. No 

afegeix massa dificultat, ja que es podria tenir un vector per la peça que ja indiqués 

directament el producte de la matriu de veïns pel vector d’estat, és a dir, com si la peça 

guardés la columna de la matriu de veïns d’on es troba i quan fos necessari, l’afegís al resultat 

del producte de la matriu de veïns amb el vector d’estat.  

 El que s’ha fet és que, en l’anàlisi del moviment cap al robot previ a l’operació de 

múltiples alternatives, al crear al vector d’estat, s’han passat com a paràmetres les diverses 

màquines que poden realitzar l’operació. Amb això, en els casos on el proper recurs no es té 

en compte a la matriu de veïns, s’afegeix un 1 directament al producte d’aquesta amb el 

vector d’estat. Així s’analitzen totes les màquines, i si alguna té algun lloc disponible que no 

provoqui un bloqueig, el moviment al robot es permet. 

 Pel que fa als bloqueigs entre peces del mateix tipus, com el cas en què les màquines 

usades eren, per ordre, M1, M2, M3 i M1, sembla que una possible solució interessant seria 

fer que l’última màquina inclosa enmig de la zona del bloqueig (en l’exemple M3), inclogués 

una reserva per la propera màquina. Això faria que, en l’exemple, M3 no es pogués omplir si 

no disposés d’alguna capacitat per M1. Això introdueix el problema de què, si cada peça que 

entra a M3 ocupa també una posició a M1, es limita molt la producció d’aquesta, donat que és 

la màquina que més operacions realitza. Llavors, seria més òptim si tan sols l’última peça que 

entra a M3, la que l’omple, reserva també per M1. Això seria així si no fos perquè no 

desapareix l’opció del bloqueig. Si es té M1 i M2 plenes i M3 amb un forat que no es pot 
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omplir degut a què M1 està plena, es torna tenir la situació inicial. Per tant, cal que la primera 

peça que entri a M3 reservi una posició per M1. Això és un inconvenient en el cas de què M1 

i M2 estiguin plenes abans de què la primera peça entri a M3. Una peça de M2 necessita una 

posició lliure al robot, una a M3 i una a M1 per moure’s, però com que no disposa de totes, no 

es mouria, provocant de nou un bloqueig, ja que les peces de M1 tampoc podrien anar a M2. 

 Per tant, cal que ja la primera màquina del mig (M2 en l’exemple) reservi una 

capacitat per després. Llavors, en estar M1 plena i voler anar una peça a M2, com que al 

moure’s aquesta deixaria un forat lliure, es podria reservar plaça al robot, M2 i M1. Això tan 

sols s’ha de fer per la primera peça, ja que sinó s’aniria restant capacitat innecessàriament de 

M1. També hi ha el problema de què quan la peça es mou, la reserva s’ha de moure amb ella i 

que quan aquesta arriba finalment a M1, apareix la incògnita de a qui lligar la reserva. Això es 

pot solucionar, tot i que no sigui òptim del tot, fent que per la primera operació, les peces 

puguin usar, com a màxim, la capacitat de M1 menys 1. Això assegura que sempre hi haurà 

almenys 1 recurs per a què les peces puguin sortir de M3. 

 El problema que aquesta solució introdueix és la limitació d’entrada de peces a M1 per 

a la seva primera operació. En general, sempre que hi hagi peces a M2 i M3, s’acabarà 

necessitant M1 per realitzar la quarta operació, d’on s’espera tenir M1 plena, a mitges, de 

peces que realitzin la primera i quarta operació, d’on potser tan sols al principi, en el 

transitori, seria interessant disposar de tota la capacitat de M1 per realitzar la primera 

operació. Tot això depèn també dels temps de processat, així que resulta més difícil 

generalitzar. 

 En definitiva, el controlador que es proposa treballa així; sempre que hi hagi una 

màquina que es necessiti per dues operacions en un mateix tipus de peça, es limita l’ús dels 

recursos al màxim menys 1 per la primera operació que realitza la màquina. Evidentment, si 

no cal i es veu que el bloqueig no es pot donar mai, no val la pena afegir aquesta limitació de 

moviments. 

 En el cas especial de què la capacitat de M1 sigui 1, caldria no deixar realitzar la 

primera operació per més de tantes peces com la suma de les capacitats de les màquines 

intermèdies abans de què alguna peça realitzés l’operació corresponent a la mateixa màquina 

que finalitza la zona del bloqueig. El que intenta explicar aquesta frase és que, per exemple, si 

les capacitats fossin: M1=1, M2=3, M3=4, es podrien deixar processar 7 peces per M1 (4+3), 

que s’acabarien situant 3 a M2 i 4 a M3 (en el cas límit), podent anar les peces de M3 a M1 

degut a què cap més peça s’hi deixaria anar per realitzar la primera operació.  
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 El que s’ha fet és crear un comptador, de manera que aquest es decrementa cada cop 

que entra una peça a la primera màquina de la zona del bloqueig i s’incrementa cada cop que 

surt una peça de la màquina repetida referent a la segona operació (última operació de la zona 

del bloqueig). Aquest comptador indica el nombre de peces que poden entrar a la zona del 

bloqueig segons les que ja hi ha. Cal tenir en compte el cas en què la primera operació de la 

zona del bloqueig es pot fer per més d’una màquina, perquè llavors també cal decrementar el 

comptador quan les peces entren a aquesta màquina per realitzar l’operació determinada. 

 Aquesta forma d’actuar, deixant processar per la primera màquina tantes peces com 

capacitat de les màquines intermitges, no és tant interessant pel cas de què la màquina que es 

repeteix tingui capacitat major a 1 degut a què un cop entrades les peces possibles, s’estarien 

infrautilitzant més recursos, ja que no es permet l’entrada de cap peça a la primera operació de 

la zona del bucle. 

 Tampoc acaba de ser interessant en el cas de què hi hagi alguna altra màquina que fa la 

mateixa operació, ja sigui en la que inicia el bucle com en la que la tanca. De fet, si es per la 

que el tanca, desapareix l’opció de bloqueig si no és que l’altra màquina també està repetida. 

La desaparició del bloqueig es deu a què, tot i que la màquina repetida està plena de peces que 

realitzen la seva primera operació, com que per sortir de la zona del bucle es disposa d’una 

altra màquina, sempre s’hi pot anar (excepte, com ja s’ha dit, si l’altra màquina també té 

problemes de bloqueigs). 

 En el cas de què l’operació de més d’una màquina possible sigui a l’inici, també hi ha 

menys opcions de bloqueig. La forma d’actuar és igual a l’anterior, impedint que la màquina 

del bloqueig s'ompli de peces que realitzen la seva primera operació. En aquest cas, això és 

menys probable degut a què les peces poden anar a una altra màquina a part d’aquesta per 

realitzar l’operació. Per tant, poden entrar tantes peces més, com a màxim, com capacitat 

disposi l’altra màquina que realitza la primera operació. 

 Per a què es doni un bloqueig per repetició d’una màquina, hi ha dues alternatives: 

 - Que la màquina que provoca el bloqueig realitzi en exclusiva dues operacions. Per 

exemple, disposant de dues màquines M1 i M2 i de tres operacions. És el cas quan la primera 

màquina realitza la primera i tercera operacions i la segona màquina tan sols la segona. 

 - Que la màquina que provoca el bloqueig, realitzi dues operacions, però no en 

exclusiva. Per exemple, disposant de tres màquines i tres operacions, realitzant les dues 

primeres màquines les mateixes operacions que abans i la tercera màquina tan sols la primera 
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operació. Resulta que la primera operació pot ser realitzada per les màquines 1 i 3, la segona 

per la 2 i la tercera un altre cop per la 1. 

 Per determinar aquests bloqueigs entre peces del mateix tipus, el codi analitza la 

seqüència de màquines que pot seguir la peça i busca el cas de què una mateixa màquina es 

repeteixi, sense tenir en compte el fet de què sigui en dues operacions consecutives. Si això es 

dóna, en el cas de què la capacitat de la màquina sigui major a 1, tal i com s’ha dit, el que es 

farà és limitar el número de peces que hi ha a la màquina realitzant la seva primera operació. 

Per tant, això cal que sigui tingut en compte en el moviment del robot previ a l’accés a la 

màquina, per tal de no bloquejar-lo. De fet, només es tindrà en compte just abans d’anar al 

robot, ja que mentre una peça usa el robot, degut a què només pot transportar una peça alhora, 

la resta no pot realitzar cap moviment, restant l’estat constant. Per tant, si abans d’agafar el 

robot hi ha lloc per anar a una màquina, segur que al deixar-lo en continua havent. 

 Pel que fa als bloqueigs entre dos tipus de peces, al ser un cas similar al d’un tipus de 

peça, una solució similar pot ser efectiva. Es proposa limitar la capacitat d’una de les dues 

màquines, ja sigui la de major capacitat o la de major taxa de servei, en el tipus de peça que 

l’usa com a primera operació (no té perquè ser la primera global, sinó que es parla tan sols de 

la zona del bloqueig). De fet, resulta interessant fer una limitació dinàmica, és a dir, limitar 

que les dues màquines s’omplin alhora, fent que fins que una no estigui plena (de les peces 

que la usen com a primera operació de la zona del bloqueig) i l’altra a punt de omplir-se 

(també de les peces que la usen com a primera operació de la pròpia zona de bloqueig), no 

faci falta fer cap mena de limitació. Cal tenir en compte que només que una de les dues tingui 

alguna peça que usa la màquina com a última operació de la zona de bloqueig analitzat, aquest 

ja no es produirà degut a què aquella peça podrà sortir, deixant lliure la corresponent 

capacitat. Aquesta limitació és el més òptima (mínima) possible, ja que només es fa quan es 

compleixen totes les condicions necessàries. 

 Val a dir que, com més tard es faci la limitació, més a prop s’està del bloqueig, d’on es 

disposa de menys alternatives de moviments. Això farà que moltes peces estiguin pendents 

del moviment d’una, i pot interessar usar altres alternatives que limitin abans per disposar de 

més moviments. No s’han buscat altres possibilitats degut a què això podria ocupar un altre 

projecte i a què caldria fer un estudi concret i es pretén generalitzar al màxim. 

 En el cas de tenir la unió de dos tipus diferents de bloqueigs, caldria superposar les 

dues estratègies. Per exemple, en el cas de què una peça requerís els recursos M1, M2 i M1 

per aquest ordre i l’altra M2 i M1, a part d’evitar que M1 i M2 s’omplissin de peces dels dos 
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tipus que realitzen la seva primera operació, caldria fer que, la M1 que realitza la primera 

operació del primer tipus de peça tingues la seva capacitat limitada al màxim menys 1. De fet, 

amb aquesta limitació feta pels bloqueigs de tipus 1, ja no caldria preocupar-se pels de tipus 2, 

ja que no es podrien donar. El controlador programat té en compte això ja que, al limitar 

aquesta primera operació del primer tipus de peça, s’impedeix que la M1 s'ompli de peces de 

tipus 1 realitzant la primera operació. Com que això ja és condició suficient per a què no es 

donin els bloqueigs de tipus 2, el controlador no tindrà que fer més limitacions per evitar-los. 

 En el cas de què intervinguin 3 màquines en el bloqueig de tipus 2, hi ha l’alternativa 

de limitar tan sols una màquina, diferent segons el cas, enlloc de tenir que limitar-ne dues. 

Això no s’ha considerat, ja que la forma en què es resolen aquests bloqueigs es considera prou 

bona, ja que s’ha vist que aquest tipus de bloqueigs es poden descomposar en els analitzats, i 

per aquests s’espera al màxim el moment de la limitació. 

 S’ha afegit una part de codi per identificar els bloqueigs de tipus 2. Hi ha un primer 

bucle que mira, per ordre, totes les màquines que poden realitzar les operacions del primer 

tipus de peça. Per cada màquina, hi ha un altre bucle que mira totes les màquines que poden 

realitzar les operacions del segon tipus de peça. En cas de què hi hagi una coincidència (se li 

diu M1 per facilitar-ho), s’entra en un altre bucle, de manera que es van mirant les màquines 

que hi ha a la dreta de M1 al primer tipus de peça i es busca una coincidència amb les 

màquines de l’esquerra de la M1 del segon tipus de peça. 

 Per exemple, si l’ordre de les màquines del primer tipus de peça fos M1-M2-M3 i les 

del segon M2-M4-M1, el bucle faria així: primer compararia M1 del primer tipus de peça amb 

M2 del segon tipus de peça. Aniria comparant fins trobar la coincidència amb la M1 del segon 

tipus. Llavors, la màquina de més a la dreta de M1 del primer tipus de peça (en el cas de què 

no refereixi a la mateixa operació), M2 en aquest cas, es compararia amb les de l’esquerra de 

M1 al segon tipus de peça, M4 i M2 en aquest ordre. Com que trobaria una coincidència, això 

indicaria que hi ha un possible bloqueig de tipus 2. Continuaria així fins analitzar totes les 

possibles combinacions. 

 En definitiva, el codi determina si la propera màquina està inclosa en bloqueigs de 

tipus 2. Si és així i correspon a la primera operació de la zona del bloqueig, es mira si l’altra 

màquina del bloqueig està plena de l’altre tipus de peça realitzant la primera operació de la 

seva zona de bloqueig. Si és així, per a què el moviment sigui limitat, cal que la màquina 

actual disposi tan sols d’una posició lliure i que totes les peces que contingui siguin del 

mateix tipus que l’actual i estiguin processant la primera operació de la zona del bloqueig.  
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11. Comparació de controladors   
 Per avaluar el comportament dels controladors, s’han simulat totes les combinacions 

possibles de sistemes: sense bloqueigs, amb bloqueigs de tipus 1, amb bloqueigs de tipus 2 i 

amb els dos tipus de bloqueigs alhora. 

 S’ha usat el l’equació 11.1 per determinar el nombre R de simulacions a realitzar per 

cada sistema i per cada controlador, amb un nivell de significació α i un interval de confiança 

2ε, per una desviació típica dels valors obtinguts igual a S. 
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 En realitat és un mètode iteratiu de manera que, disposant de la desviació típica dels 

valors simulats fins cert moment, donada una precisió desitjada i fixat un nivell de confiança 

(del 95% en el nostre cas, cosa que implica una α de 0’05, obtinguda de fer 1-0’95), es busca 

a la taula de la t-Student el valor de t corresponent amb R-1 graus de llibertat (nombre de 

simulacions menys 1). Llavors, s’obté un nou valor de R, que si és major a l’actual, obliga a 

recalcular R degut a la variació de t amb aquest. Es va iterant així fins que el valor de les 

simulacions suposades i l’obtingut és el mateix. 

Els sistemes han estat simulats, en general, amb les capacitats de les màquines igual a 

2 i la del robot igual a 1 i amb els temps de processat calculats com a l’apartat 3.3. Per tant, 

una diferència en la sortida de les peces entre sistemes és degut a un comportament diferent 

dels controladors segons aquests, ja que s’ha fet que les taxes de servei de les màquines siguin 

el més similar possibles en tots els casos. 

El cas d’igual capacitat entre les màquines, en principi afavoreix al controlador 

proposat degut a què la matriu de veïns d’aquest no varia massa la seva forma, mentre que la 

de l’inicial incrementa bastant la seva quantitat d’uns. Degut a què seria costós en temps 

simular, per tots els tipus de bloqueigs, totes les combinacions de capacitats, s’ha fet només 

pel sistema amb bloqueigs de tipus 1. Així es pot veure com varien, en un mateix sistema, els 

resultats segons les capacitats. Les taules completes de resultats i les matrius de veïns del 

controlador inicial, que ajuden a entendre certs comportaments, es presenten a l’Annex C. 

Com a apunt final abans de començar la comparació, cal afegir que, pel nou 

controlador, s’ha pogut diferenciar el temps d’espera del sistema provocat pels bloqueigs a 

l’arribada del provocat pels bloqueigs entre màquines. Aquest últim és el que realment es 
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considera temps d’espera, ja que com s’ha dit, en el d’arribada, la peça encara no ha entrat al 

sistema. Aquest càlcul no ha estat possible en el controlador inicial per una major dificultat i 

manca de temps, al ser aquest càlcul una millora afegida al final del projecte. Per aquesta falta 

de temps no s’han pogut fer moltes simulacions per confirmar aquests temps, així que es 

donen els valors obtinguts d’una o dues simulacions per fer-se una idea de quina part del 

temps d’espera dels sistemes és real. 

11.1. Sistema sense bloqueigs 

 Per poder simular un sistema sense bloqueigs de cap tipus, s’ha analitzat el cas d’un 

sol tipus de peça, degut a què entre dos tipus de peça existeixen més opcions de bloqueig. Si 

s’haguessin utilitzat dos tipus de peces, per evitar l’existència dels bloqueigs de tipus 2, 

caldria haver repetit l’ordre de les operacions en les peces, dificultant-se mútuament el seu 

processat. Per tant, s’ha cregut millor simplificar el problema amb un sol tipus de peça. 

 En realitat, en sistemes que demanin el proper recurs abans d’abandonar l’actual, que 

és l’habitual, per tal i com s’ha vist que apareixen els bloqueigs, no existeix cap sistema que 

no acabi tenint l’opció de bloquejar-se, ja que els bloqueigs sempre poden aparèixer entre el 

robot i una màquina. Per tant, l’ús de controladors és indispensable en aquests sistemes ja que, 

tard o d’hora, al tenir elevats graus d’ús en els recursos, els bloqueigs s’acaben produint. 

 El sistema observat en aquest cas és en el que la peça processada (ja no importa el seu 

tipus) rep les operacions 2, 1 i 4, tenint en compte que l’operació 2 la realitza la màquina 3. 

Els resultats mitjans de les simulacions es presenten a la taula 11.1. 

 Proc.(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 47,2130 72,11 34,1273 0,5309 0 0,5305 0,5279 0,4077 1940,89 
Proposat 23,5056 149,33 10,4125 1,2801 0 1,2732 1,2952 0,8225 1074,17 
Millora(%) -50,21 107,09 -69,49 141,13 0 140,01 145,34 101,72 -44,66 
Error(%) 0,3499 0,36 0,7591 0,1530 0 0,5348 0,2318 0,2647 0,68 

Taula 11.1 Resultats comparatius amb el sistema sense bloqueigs. 

  A part dels resultats mitjans de l’anterior controlador, del proposat i de la millora 

percentual d’aquest, s’adjunta una fila referent a la precisió dels valors de la taula. En cada 

cas, per no fer taules massa grans, s’ha introduït el valor major de l’error (que representa una 

menor precisió) obtingut pels dos controladors. Això vol dir que s’assegura que els valors de 

la columna tenen, com a màxim, aquell error. Com abans, el valor menys precís és el referent 

als bloqueigs, que tot i això, en aquest cas, té un error menor a  l’1%, que es considera 

acceptable.  
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Com es pot veure, en aquest cas surten unes 77 peces més en el controlador proposat 

que en el primer, el que representa aproximadament un increment del 107,09%, un valor molt 

més que notable. 

 Pel que fa als temps de la peça al sistema, cal destacar que el temps d’espera es 

redueix en 23’715 segons, el mateix valor que el temps de processat global, ja que l’inclou. 

Això representa quasi un decrement del 70% en el temps d’espera i sobre un 50% en el temps 

global. Tot i que a la taula no surt, és interessant comentar que s’ha fet una simulació amb el 

nou controlador i s’ha obtingut que el temps d’espera per peça degut a bloqueigs d’arribada és 

de l’ordre dels 4’5 segons, cosa que deixa el temps d’espera real al voltant dels 6 segons 

enlloc dels 10’41 de la taula. D’aquesta manera, el temps d’espera passa a representar un 

31’58% del temps total de processat, mentre que abans representava un 44’29% del temps 

total. Segueix essent un valor elevat, però ja s’ha dit que en el fons el que interessa és 

maximitzar la sortida de peces, i sense el controlador aquesta seria molt menor. 

 En el referent als recursos, tots dupliquen el seu grau d’ús, arribant fins i tot el de la 

màquina 4 a incrementar-se en un 145’34%. 

 Finalment, tal i com indica l’última columna, el número de moviments limitats baixa 

en un 44’66%, cosa que ja s’ha dit que no es tindrà massa en compte. Pot sobtar que el 

nombre de limitacions sigui tant elevat, ja que no ho és tant en els propers casos. Això és 

degut a què, al ser aquest el sistema en què surten més peces, s’incrementa el nombre de 

moviments limitats. De fet, si es mira el nombre de moviments limitats per peça, pel 

controlador proposat s’obté un dels valors més petits de tots, mentre que per l’inicial és a 

l’inrevés. Això és perquè, com ja s’ha dit, el controlador inicial en igualtat de capacitats, 

limita molts més moviments dels que farien falta.  

 En aquest sistema s’ha realitzat una prova amb les capacitats del sistema: s’ha intentat 

posar les capacitats de manera que aquestes siguin el més favorables al controlador inicial, per 

veure fins a quin punt el comportament dels dos controladors pot assemblar-se. No és que 

això faci el controlador inicial millor que el proposat, però els acosta fins al punt d’igualar-

los. Això es pot fer amb un tipus de peça i en el cas de què no hi hagi bloqueigs per repetició 

de màquines. La idea és minimitzar el nombre d’uns del controlador inicial, cosa que es pot 

fer en el cas de què les màquines que realitzen operacions a la peça estiguin ordenades per 

capacitat, és a dir, que la primera màquina que li fa una operació sigui la de major capacitat i 

continuï així fins que l’última sigui la de menor capacitat, essent aquesta, a més a més, 
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superior a la del robot (és bàsic que totes les capacitats de les màquines siguin superiors a la 

del robot).   

 En aquest cas, els resultats obtinguts pels dos controladors són idèntics, però és un cas 

poc probable degut a què cal un únic tipus de peça i una ordenació especial de les màquines. 

De fet, no cal simular per veure que el comportament és el mateix, ja que n’hi ha prou amb 

veure que si les capacitats estan ordenades de la manera corresponent, les matrius de veïns 

dels dos sistemes són idèntiques. 

11.2. Sistema amb bloqueigs de tipus 1 

 Per simular un sistema amb bloqueigs de tipus 1, s’ha tingut en compte, com en el cas 

anterior, tan sols 1 tipus de peça. Això s’ha fet perquè afegir més tipus, només complica el 

problema, sense afegir nova informació.  

La peça considerada en el sistema rep les operacions 3, 1 i 4 tenint en compte que 

l’operació 3 pot ser realitzada per les màquines 2 i 4, cosa que representa un possible bloqueig 

de tipus 1 amb la màquina 4.  

També s’ha considerat interessant veure el cas en què la primera operació del bloqueig 

només la fa una màquina, així que s’ha simulat el cas en què l’operació 3 tan sols la realitza la 

màquina 4. 

S’ha fet que la suma de capacitats entre les màquines que s’utilitzin sigui sempre 6, ja 

que és el màxim de peces d’un mateix tipus que pot entrar al sistema sense provocar errors 

(degut als problemes amb la numeració d’Arena). Per tant, les combinacions possibles de 

capacitats per a les màquines 1, 2 i 4 són: 2-2-2, 3-2-1, 3-1-2, 1-3-2, 1-2-3, 2-1-3 i 2-3-1. 

S’ha decidit simular tots els casos excepte els que tenen la capacitat de la màquina 4 

igual a 3, degut a què són dos casos tan crítics, en el que respecta a l’entrada de peces al 

sistema, com el de capacitats iguals a 2, on tan sols poden entrar 2 peces. En canvi, per la 

resta de casos, poden entrar 3, 4, 4 i fins a 6 peces en el cas 2-3-1, el cas que iguala més les 

coses degut a l’ordenació de màquines en les operacions de major a menor capacitat. 

11.2.1. Capacitats 2-2-2 

Aquest és, en teoria, el cas més favorable al controlador proposat, ja que l’inicial tan 

sols permet l’entrada de dues peces alhora al sistema.  

Com es pot veure a la taula 11.2 de la propera pàgina, amb el nou controlador surten 

més d’un 80% més de peces que amb l’anterior, valor molt considerable. 
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 Proc(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 75,2291 44,00 52,0333 0,5859 0,5150 0 0,6149 0,2785 1176,20 
Proposat 43,2253 79,91 18,7109 1,6849 1,7928 0 1,6172 0,5073 824,00 
Millora(%) -42,54 81,61 -64,04 187,57 248,10 0 162,99 82,20 -29,94 
Error(%) 0,2919 0,43 0,7175 0,0925 0,0693 0 0,2735 0,4148 0,29 

Taula 11.2 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 2-2-2. 

També és de destacar que totes les màquines incrementen el seu grau d’ús en més d’un 

100%, arribant la màquina dos a un sorprenent increment de quasi el 250%, el que indica un 

grau d’ús en el controlador proposat de més del triple del valor inicial. Aquest increment tan 

enorme és degut a la infrautilització d’aquest recurs per part del controlador inicial. Com es 

pot veure a la corresponent matriu de veïns a l’Annex C, per anar a la màquina 2, també cal 

tenir disponible lloc a la màquina 1 i a la màquina 4, cosa que dificulta l’accés al recurs. 

Pel controlador proposat, el temps d’espera degut als bloqueigs d’arribada resulta ser 

de l’ordre dels 2 segons, valor petit comparat amb els 18’71 totals. Això vol dir que per 

aquest sistema, el temps d’espera provocat per les limitacions del controlador és important, 

arribant a representar de l’ordre del 40% del temps total de processat. 

11.2.2. Capacitats 3-2-1 

 Aquest cas és una mica particular degut a què la màquina que provoca el bloqueig de 

tipus 1, la 4, té capacitat 1. 

 Proc.(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 60,8362 55,93 37,1033 1,1826 0,8931 0 0,3696 0,2766 1190,21 
Proposat 48,5906 70,72 21,4403 1,4893 1,7009 0 0,4052 0,3430 870,56 
Millora(%) -20,13 26,45 -42,21 25,94 90,45 0 9,61 24,03 -26,86 
Error(%) 0,4377 0,82 1,0045 0,3833 0,3234 0 0,4493 0,5675 0,44 

Taula 11.3 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 3-2-1. 

A primer cop de vista, de la taula 11.3 pot sobtar l’increment tan superior en el grau 

d’ús de la màquina 2 respecte la resta. Això és degut a què en el controlador inicial, segons la 

construcció de la matriu de veïns, per l’operació 3 resulta similar anar a la màquina 2 i a la 4. 

En canvi, en el controlador proposat, degut a què és el cas especial de què la màquina que 

provoca el bloqueig té capacitat 1, l’admissió de peces en la seva primera operació per part 

d’aquesta queda molt més limitant, quedant la majoria per la màquina 2. En aquest cas, aquest 

increment no és tant degut a la infrautilització per part del primer controlador sinó més degut 

a un major ús per part del proposat. 
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Pel que fa a la resta, es pot veure que la millora ja no és tant espectacular com en el 

cas anterior, tot i que en la majoria de casos està entre un 20 i un 30%, que ja és un valor 

significatiu. 

En el referent al temps d’espera degut a bloqueigs a l’arribada, s’obté un sorprenent 

valor al voltant de 16’83 segons, que tenint en compte que Arena indica que és de 21’44, 

representa més d’un 75% del temps d’espera degut a l’arribada, és a dir, temps d’espera no 

real. Amb això, es passa de tenir un temps d’espera del 44’12% respecte el temps total a un 

valor al voltant del 14’5%, significativament menor. 

11.2.3. Capacitats 1-3-2 

 En aquest cas, la màquina de menor capacitat és la que realitza l’operació del mig (la 

número 1).  

 Proc.(s) Sort(peces)Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 51,7602 65,13 27,4476 0,4534 1,9297 0 1,1019 0,4137 1015,63 
Proposat 43,3571 79,80 17,0533 0,7067 2,7661 0 1,6476 0,5034 851,20 
Millora (%) -16,23 22,53 -37,87 55,87 43,34 0 49,53 21,69 -16,19 
Error(%) 0,2742 0,62 0,4928 0,1568 0,0975 0 0,0679 0,1663 0,60 

Taula 11.4 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 1-3-2. 

Ara la sortida de peces s’incrementa un 22’53%, valor que no s’ha de menysprear, ja 

que pot representar un elevat nombre de peces al llarg del temps. 

Pel que fa als graus d’ús, aquests augmenten al voltant d’un 50%, resultant valors, en 

el controlador proposat, que justificarien el nombre de màquines triat, cosa que no es pot dir 

del controlador inicial. 

En el referent als temps d’espera del controlador proposat, s’obté un valor al voltant de 

1’93 segons, petit comparat amb els 17’05 que dóna el programa. Aquest cas no provoca molt 

temps d’espera a l’entrada degut a què les capacitats de les dues màquines que permeten 

l’entrada al sistema són 3 i 2 respectivament, el màxim possible dels casos analitzats. 

11.2.4. Capacitats 3-1-2 

 Ara la màquina del mig és la de major capacitat, mentre que les dues que representen a 

la primera operació, tenen les menors capacitats. 

 Proc.(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 64,9681 52,00 40,6890 1,1199 0,6090 0 0,8485 0,3302 967,50 
Proposat 36,0362 96,42 12,3828 2,2239 0,7060 0 1,4522 0,6110 761,58 
Millora(%) -44,53 85,42 -69,57  98,58  15,92 0  71,14  85,08 -21,28 
Error(%) 0,2524 0,32 0,7564 0,6466 0,7046 0 0,5695 0,2936 0,90 

Taula 11.5 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 3-1-2. 
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 Sorprèn l’increment tan elevat pel que fa a la sortida de peces a la taula 11.5, ja que 

aquest supera fins i tot al del teòricament cas més favorable amb existència de bloqueigs, el 

d’igualtat de capacitats. Això pot ser degut al mal funcionament del controlador inicial per 

aquest sistema. Si s’observa la seva matriu de veïns, es pot veure que per realitzar el primer 

transport, cap a la primera operació, cal tenir disponible el robot, la màquina 1 i la 2 

(independentment de si el moviment s’acaba realitzant a la màquina 4, cosa que no tindria 

sentit). Aquesta dificultat, que només es repeteix en el cas d’igualtat de capacitats, pot 

provocar elevats temps d’espera abans d’entrar al sistema. 

 Alhora, també sorprèn els elevats increments de grau d’ús dels recursos M1, M4 i del 

robot, mentre que el de M2 és tant petit. Això és degut a què, per la forma de la matriu de 

veïns, per la primera operació, resulta molt fàcil anar tant a la màquina 2 com a la 4. 

L’inconvenient d’anar a la màquina 4 és que aquesta també s’usa per la tercera operació, d’on 

la màquina 2 és molt usada en el primer controlador, cosa que dificulta un elevat increment. 

De fet, si es divideixen els graus d’us per la capacitat de les màquines, els resultats surten tots 

entre un 0‘7 i un 0’75, d’on no és que el controlador proposat tingui un baix grau d’ús del 

recurs M2, sinó que l’inicial el té molt elevat en comparació als altres. 

 Finalment, pel que fa als temps d’espera, s’ha obtingut un valor al voltant dels 5’5 

segons per l’arribada, elevat respecte els 12’38 de la taula. Això vol dir que el temps d’espera 

real representa un valor al voltant del 22’53% del temps de processat enlloc del 34’36% que 

indica Arena inicialment. 

11.2.5. Capacitats 2-3-1 

Aquest és el cas que més iguala les coses entre els controladors, degut a què la matriu 

de veïns del controlador inicial permet l’entrada de 6 peces al sistema, igual que el proposat. 

Evidentment els resultats no són idèntics, ja que la matriu de veïns del controlador inicial 

continua tenint més uns que el proposat. Els resultats són els de la taula 11.6. 

 Proc.(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 49,204 70,00 26,0394 0,9647 1,9529 0 0,4869 0,3437 1209,00 
Proposat 44,3183 78,00 14,1373 1,1006 2,7559 0 0,3848 0,3772 670,60 
Millora (%) -9,93 11,43 -45,71 14,09 41,12 0 -20,97  9,74 -44,53 
Error (%) 0,1871 0,00 0,6031 0,1681 0,0383 0 0,5042 0,3370 0,40 

Taula 11.6 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 2-3-1. 

Val la pena destacar que aquí l’increment en la sortida de peces és tan sols de 

l’11’43% i també, com a cosa sorprenent, un decrement de quasi un 21% en el grau d’ús de la 
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màquina 4. Això pot ser degut a què, en el controlador inicial, el nombre de bloqueigs és molt 

superior al del nou controlador, d’on les peces estan més estona esperant sobre les màquines, 

cosa que representa més estona amb els recursos ocupats, és a dir, un major grau d’ús. També 

cal afegir que, al ser l’altre cas en què la màquina de possibles bloqueigs té capacitat 1, això 

suposa un menor avantatge pel controlador proposat, ja que el seu comportament no és tant 

bo. Tot i això, l’increment en la sortida de peces és superior al 10%, valor que continua essent 

força interessant. 

Pel que fa als temps, s’obté un valor al voltant de 9’4 segons, sorprenent tenint en 

compte els 14’13 segons que dóna Arena. Això representa que el temps d’espera real no és el 

31’89% del temps de processat, sinó que és un valor proper al 13’55% del temps de processat, 

un valor molt més acceptable. 

11.2.6. Capacitats 3-3 

 Aquest és el cas especial en què s’ha considerat que la primera operació tan sols la 

realitza la màquina 4. 

 Proc.(s) Sort(peces) Espera(s) M1 M2 M3 M4 Robot Bl(limitacions)
Anterior 52,8849 65,00 29,1021 1,2387 0 0 1,3102 0,4354 1300,00 
Proposat 33,6438 103,17 9,8885 2,3704 0 0 2,1882 0,7027 603,33 
Millora (%) -36,38 58,72 -66,02 91,36 0 0 67,02 61,41 -53,59 
Error (%) 0,2945 0,38 0,9920 0,9728 0 0 0,1246 0,3037 5,06 

Taula 11.7 Resultats amb el sistema amb bloqueigs de tipus 1 i capacitats 3-3. 

Tal i com es veu a la taula 11.7, l’increment en la sortida de peces està prop del 60%, 

mentre que en el cas de dues màquines per la primera operació, amb també igualtat de 

capacitats, era d’un 81%. Això és degut a què el nou controlador treu més partit del fet de 

disposar de dues màquines que no pas l’inicial, d’on a part de la millora deguda a la menor 

probabilitat dels bloqueigs, en el cas 2-2-2 s’afegeix la millora deguda a un ús més aprofitat 

d’aquesta disponibilitat de més d’una màquina, que no es dóna en el cas d’aquest apartat. 

En aquest cas, també els increments en els graus d’ús dels recursos són menors als dels 

de l’apartat 11.2.1.  

En el referent als temps d’espera del controlador proposat, s’ha obtingut que el temps 

d’espera en les arribades està al voltant dels 3’5 segons, valor prou significatiu tenint en 

compte el 9’89 de la taula. Això fa que el temps d’espera representi un 21’19% del temps de 

processat enlloc del 29’39% que dóna Arena. 
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Com a curiositat, comentar que s’ha provat la combinació de capacitats 2-3, mantenint 

els temps de processat del cas 3-3. En el controlador inicial, no només no ha disminuït la 

sortida de peces, sinó que ha augmentat en 6 peces, cosa que no hauria de ser mai possible. 

Aquest és un dels grans inconvenients d’aquest controlador inicial, que en igualtat de 

capacitats, té una matriu de veïns bastant més plena que en els altres casos. És per això que, 

fins i tot havent-hi una màquina menys del tipus 1, la sortida de peces és superior. Això no 

s’ha de veure pensant que amb menys màquines s’obtenen més peces, sinó partint del cas 2-3 

i veient que, al incrementar les màquines, disminueix la sortida de peces. Això pot sobtar si 

no es sap el perquè, d’on cal tenir molt clar el funcionament del controlador abans de triar 

unes capacitats definitives, ja que es pot fer una inversió en màquines esperant una millora en 

la sortida de peces i trobar-se la sorpresa d’obtenir un empitjorament. 

11.3. Sistema amb bloqueigs de tipus 2 
 
 El sistema estudiat pels bloqueigs de tipus 2 és el que realitza, pel primer tipus de 

peça, les operacions 2, 1 i 4 i, pel segon tipus de peça, les operacions 3, 1 i 2. En aquest cas, 

s’ha fet que cada màquina realitzi el número d’operació corresponent al seu número 

d’operació per facilitar l’enteniment del problema. Així, tal i com es pot veure, apareix un 

bloqueig de tipus 2 entre les màquines 1 i 2. Es presenten a continuació les taules 11.8 i 11.9, 

que contenen tots els resultats. 

 Proc.1(s) Proc.2(s) Esp.1(s) Esp.2(s) Sort1(peces) Sort2(peces) 
Anterior 40,3724 39,9121 24,5439 24,0746 43,00 43,00 
Proposat 23,4156 23,2679 7,5987 7,4308 75,00 75,54 
Millora(%) -42,00 -41,70 -69,04 -69,13 74,42 75,68 
Error(%) 0,7306 0,7463 2,1926 2,3520 0,81 0,79 

Taula 11.8 Temps de processat, espera i sortida al sistema amb bloqueigs de tipus 2. 

 M1 M2 M3 M4 Robot Bl1(limitacions) Bl2(limitacions)
Anterior 0,5993 0,5569 0,5934 0,5911 0,4276 859,80 848,80 
Proposat 1,1941 1,1486 1,2475 1,0491 0,7457 368,25 394,13 
Millora(%) 99,26 106,25 110,24 77,48 74,40 -57,17 -53,57 
Error(%) 0,4821 1,1066 0,7393 3,0899 0,6787 3,13 3,51 

Taula 11.9 Graus d’ús i moviments limitats al sistema amb bloqueigs de tipus 2. 

 La sortida de peces s’incrementa de l’ordre del 75% en els dos tipus, valor força elevat 

pel que s’ha vist fins ara. 
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 Pel que fa als temps d’espera, es redueixen en 16’94 segons en el primer tipus de peça 

i similar en el segon. Aquest valor, respecte els 24’54 segons inicials, representa  un 

decrement del 69’04%. 

 En el referent al grau d’ús dels recursos, el menor increment correspon al robot, però 

aquest és de quasi el 75%, mentre que el major, per la màquina 3, arriba a ser d’un 110’24%. 

 S’han obtingut, pel controlador proposat, uns temps d’espera deguts a bloqueigs 

d’arribades al voltant d’1’61 i 1’76 segons pel primer i segon tipus de peça respectivament. 

Això fa que els temps d’espera representin un 27’46% i un 26’37% dels temps de processat 

enlloc dels 32’45% i 31’94% que representen segons Arena. Aquesta disminució no és massa 

significativa ja que, en el controlador proposat, no és especialment difícil per les peces 

l’entrar al sistema, d’on el temps que perdin esperant serà majoritàriament dins del sistema. 

11.4. Sistema amb bloqueigs de tipus 1 i 2 
 
El sistema estudiat pels bloqueigs de tipus 1 i 2, és el que realitza, pel primer tipus de 

peça, les operacions 3, 1 i 4 i, pel segon tipus de peça, les operacions 4, 1 i 2. 

En aquest cas, l’operació 3 pot ser realitzada per les màquines 2 i 4 enlloc de tan sols 

per la 2. Amb això es té un bloqueig de tipus 2 entre les màquines 1 i 4 i un bloqueig de tipus 

1 degut a la màquina 4 en el primer tipus de peça. 

 Proc.1(s) Proc.2(s) Esp.1(s) Esp.2(s) Sort1(peces) Sort2(peces) 
Anterior 40,2007 40,2278 23,8870 25,6810 43,00 42,89 
Proposat 26,6685 26,1811 9,6144 11,6056 66,09 66,64 
Millora(%) -33,66 -34,92 -59,75 -54,81 53,70 55,37 
Error(%) 0,1870 0,3313 0,8947 0,7393 0,29 0,56 

Taula 11.10 Temps de processat, espera i sortida al sistema amb bloqueigs de tipus 1 i 2. 

 M1 M2 M3 M4 Robot Bl1(limitacions) Bl2(limitacions)
Anterior 0,5945 0,6011 0,5618 0,5461 0,3630 861,22 1000,67 
Proposat 1,1072 1,1874 0,8557 1,0561 0,5619 499,00 810,55 
Millora(%) 86,24 97,53 52,30 93,41 54,79 -42,06 -19,00 
Error (%) 0,3146 0,9327 0,7027 0,9247 0,2904 1,81 1,36 

Taula 11.11 Graus d’ús i moviments limitats al sistema amb bloqueigs de tipus 1 i 2. 

La sortida de peces s’incrementa més d’un 50% en els dos tipus de peces. 

 En el referent als graus d’ús, el mínim increment és per la màquina 3 amb un 52’3%, 

mentre que la màquina 2 arriba fins un 97’53%, valors força elevats.  

 En aquest cas, degut a què el nombre de bloqueigs possibles és major, es pot veure que 

el decrement de moviments limitats en el controlador proposat no és tan elevat com en els 
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casos anteriors, essent del 42% en el primer tipus de peça i de tan sols el 19% en el segon 

tipus. 

 Pel que fa als temps d’espera, s’han obtingut uns valors al voltant de 2’68 i 7’19 

segons pel primer i segon tipus de peça respectivament. Això deixa en un 28’91% i 23’25% 

els temps d’espera respecte el temps de processat. Anteriorment els valors eren del 36’05% i 

del 44’33%. Sorprèn una diferència tan gran entre els dos tipus de peces, però es pot explicar 

veient que mentre que pel primer tipus de peça es disposa de les màquines 2 i 4 per entrar al 

sistema, pel segon tipus tan sols es pot usar la màquina 4 que, a més a més, és la més 

requerida de totes. Per tant, és normal que a les peces de tipus 2 els costi tant entrar al sistema 

i que gran part del seu temps d’espera sigui degut a l’arribada. 

11.5. Comentaris comparatius 

 Pel que fa a la sortida de peces, resulta interessant comparar els sistemes que tenen el 

mateix format, és a dir, el que no té bloqueigs amb tots els que tenien bloqueig de tipus 1, que 

disposen d’un tipus de peça, i el de bloqueigs de tipus 2 amb el de bloqueigs de tipus 1 i 2 

alhora, que tenen dos tipus de peça. No té sentit comparar sistemes amb diferent nombre de 

peces, ja que en principi sempre en sortiran més quan més tipus diferents de peces entrin al 

sistema. 

 Pel que fa als sistemes d’un tipus de peça, pel controlador inicial, el sistema que 

permet la sortida de més peces, igual que pel proposat, és el que no té bloqueigs, tal i com 

sembla lògic. Tot i ser pels dos controladors el millor sistema en el referent a sortida de peces, 

també és el que té una de les majors diferencies, arribant a ser l’increment de l’un a l’altre del 

107’09%. Això és degut a què, en aquest cas, el controlador proposat només es dedica a evitar 

que hi hagi bloqueigs entre les màquines i el robot, mentre que l’inicial, bloqueja molts més 

moviments dels necessaris, amb l’inconvenient afegit de tenir totes les capacitats iguals. 

 Una cosa que pot sobtar és que, pel controlador inicial, el segueixi de ben a prop el 

sistema de bloqueigs de tipus 1 de capacitats 2-3-1 (amb menys d’un 3% menys de peces 

processades), mentre que per aquest sistema, el controlador proposat treu quasi la meitat de 

peces que en el cas que no hi ha bloqueigs. Això és degut a què, tal i com ja s’ha dit, aquesta 

distribució de capacitats és la que més iguala als controladors, deixant la millora en la sortida 

de peces en tan sols un 11’43%, que tot i això és un valor considerable.  

 Un sistema que també sobta per la seva millora és el que té bloqueigs de tipus 1 amb 

capacitats 3-1-2, arribant a ser aquesta d’un 85’42%. Tot i això, és curiós que la resta 
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d’increments i millores no siguin, ni de bon tros, tan espectaculars com en el cas d’igualtat de 

capacitats. Aquesta millora en la sortida de peces pot ser deguda al mal funcionament del 

controlador inicial en aquest cas, en què les màquines necessàries per entrar al sistema tenen 

capacitat 1 i 2, veient-se afectades negativament en la matriu de veïns per la capacitat 3 de la 

segona operació, cosa que dificulta l’entrada de peces al sistema. 

 Pel que fa als pitjors sistemes en sortida de peces, pel primer controlador, com era 

d’esperar, és el de bloqueigs de tipus 1 amb capacitats igual a 2 (ja s’ha dit que el cas 

d’igualtat de capacitats perjudica el controlador inicial). En canvi, pel proposat, el pitjor és el 

cas de capacitats 3-2-1, tot i que permet la sortida d’un 25% més de peces que l’altre 

controlador. Aquest cas és complicat pels dos controladors degut a què la màquina que 

provoca el bloqueig de tipus 1 té capacitat 1 i, a més a més, l’altra màquina que pot realitzar la 

primera operació té capacitat 2. Això fa que l’entrada de peces al sistema sigui més 

complicada. 

 Si es comparen només els sistemes amb bloqueigs de tipus 1, sense tenir en compte el 

cas a part de capacitats 3-3, es veu que les millores en sortida de peces estan entre un 11’43% 

i un 85’42% (sense tenir en compte els dos sistemes no simulats que, en principi, també 

haurien de ser molt favorables al controlador proposat degut a la limitació en l’entrada de 

peces del controlador inicial), cosa que reflexa la variació de comportament segons les 

capacitats dels sistemes. El rang de variació de les millores en el grau d’ús és molt superior, 

passant del cas especial amb un decrement de més del 20% a l’impressionant millora de quasi 

el 250% en el cas d’igualtat de capacitats. Amb això es vol demostrar, a part de què el 

controlador proposat sempre treu resultats millors o iguals a l’inicial (almenys pel que fa a la 

sortida de peces, que és el realment interessant), la importància de les capacitats i la influència 

que aquestes tenen en els resultats finals. 

 Pel que fa als sistemes amb dos tipus de peces, la comparació possible és menor, ja 

que només hi ha dos sistemes. Pel controlador inicial, els resultats són molt similars en tots els 

aspectes, destacant la igualtat en la sortida de peces. Pel controlador proposat, els resultats són 

millors en el sistema de només bloqueigs de tipus 2, com és lògic, ja que les possibilitats de 

bloqueig són inferiors. En la sortida de peces, la millora és superior a un 10%, però en graus 

d’ús la comparació no és possible, ja que al ser diferent l’ordre dels processats, s’usen els 

recursos de diferent manera. 
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Conclusions 
 El primer que es pretenia en aquest projecte, era veure que el mètode de limitació de 

moviments per no arribar a bloqueigs en sistemes de fabricació flexible presentat a l’article 

[Ref.1] era efectiu, cosa que s’ha demostrat a la teoria i en un determinat número de casos 

pràctics. Tot i comprovar que realment els bloqueigs no es produeixen, ha resultat difícil 

comparar els resultats obtinguts dels sistemes en què s’aplica el controlador amb aquells en 

els que no s’aplica. L’inconvenient és que en els casos que hi ha possibles bloqueigs, el 

sistema sense controlador no és viable degut a què la sortida de peces és insignificant, mentre 

que en un sistema sense bloqueigs, no té sentit aplicar el controlador, ja que sempre limita 

més moviments dels necessaris. Per aquest motiu és bàsic fer, abans de decidir si s’aplica o no 

el controlador, un anàlisi de l’estructura del sistema, el tipus de màquines de què es disposa, 

les operacions a rebre per les peces i el seu ordre. 

 Una cosa molt sorprenent del controlador inicial és el seu mal funcionament en els 

casos en què les capacitats de les màquines són iguals. Sota aquestes condicions, el mètode 

omple amb molts uns la matriu de veïns, decisiva en el controlador, cosa que provoca una 

gran quantitat de moviments limitats. Amb això, s’arriba al comportament inacceptable de 

què, a l’incrementar la capacitat d’una màquina, disminueix la sortida de peces. 

 Vista la reducció en la sortida de peces provocada pel controlador i els graus d’ús de 

les màquines, molt inferiors als valors que justificarien la disponibilitat d’aquestes, s’ha 

decidit de proposar un nou controlador. Aquest, al minimitzar el nombre d’uns a la matriu de 

veïns, redueix el nombre de limitacions produïdes a les peces per no arribar als bloqueigs. 

Després de simular els dos controladors en diversos sistemes, el nou controlador ha resultat 

millor en pràcticament tots els casos, arribant a incrementar en més d’un 100% la sortida de 

peces d’alguns. Tan sols en casos extrems en què l’ordenació de les màquines i de les seves 

capacitats és especial, el funcionament dels dos controladors s’iguala.  

 Per comprovar la influència de les capacitats en el funcionament dels controladors, per 

un mateix sistema (mantenint constant les operacions que reben les peces, les màquines i les 

operacions que aquestes realitzen), s’han fet simulacions amb combinacions de capacitats. 

S’han obtingut millores en la sortida de peces entre l’11’43% i el 85’42%, cosa que demostra 

la importància de triar unes capacitats adequades per millorar el rendiment del sistema. 

 La distribució de capacitats afecta molt més al controlador inicial, ja que a part de 

variar les possibilitats de moviment de les peces, s’altera la construcció de la matriu de veïns, 
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cosa que no passa en el controlador proposat. Els menors rendiments del controlador inicial es 

donen en el cas d’igualtat de capacitats i en el cas en què la utilització dels recursos referents 

a màquines es fa en ordre ascendent de capacitat. Per contra, el cas on s’obté un millor 

rendiment és el d’utilització de màquines per ordre descendent de capacitat.  

 Cal destacar que la millora del controlador no serveix pels infinits casos existents, al 

contrari que el controlador inicial. El problema del controlador proposat és que busca un 

nombre finit de possibles bloqueigs, els de tipus 1 i els de tipus 2, i els evita. Evidentment, 

com que les combinacions a la realitat són infinites, no es pot fer, d’aquesta manera, una 

solució per tot possible bloqueig. El que s’ha fet és determinar els més probables i posar-hi 

remei. En cas de voler aplicar a la realitat el controlador proposat, caldria fer l’estudi previ del 

sistema desitjat per veure si el controlador és adequat per aquest. En cas contrari, es podria 

determinar l’origen dels possibles bloqueigs per proposar una millora del controlador que 

n’evités l’aparició.  

 Per millorar el controlador proposat, també es pot mirar d’optimitzar alguna de les 

limitacions proposades, ja que en alguns casos no s’ha determinat la millor solució, per la 

seva complexitat, com en el cas de la limitació a certes màquines de no poder utilitzar al 

100% els recursos disponibles per una determinada operació. 

 Degut a què els objectius de comprovació del funcionament del controlador inicial i de 

proposta i comparació d’un nou controlador millor han estat complerts i també a la falta de 

temps, no s’ha pogut millorar encara més el controlador ni aprofundir en un aspecte que es 

considera interessant: analitzar l’efecte de variar el moment en què es fa la limitació dels 

moviments. En aquest projecte s’ha treballat amb el criteri de limitar com més tard possible 

els moviments, ja que així disminueix el nombre de limitacions. Això no té perquè ser el 

millor, ja que s’ha comentat que limitar el moviment el més tard possible pot provocar que tot 

el sistema estigui pendent d’un moviment, incrementant-se així els temps perduts. És clar que 

això només és una teoria que cal demostrar a partir de proves i simulacions. 

 Finalment afegir que, malauradament, tampoc s’ha pogut aprofundir en un aspecte 

important com és la capacitat del robot. El projecte ha tractat el cas en què el robot té 

capacitat 1, que tot i ser el més freqüent, no és l’únic. El tenir capacitat superior a 1, és a dir, 

disposar de més d’un robot, suposa una dificultat afegida, ja que es pot donar el cas de què 

l’estat canviï estant una peça al robot. En aquest cas caldria tenir en compte el recurs al què es 

dirigeixen les altres peces que estan sent transportades, però això ja seria part d’un altre 

projecte. 
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