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Resum 

L'objectiu del projecte ha estat desenvolupar un algorisme que permet decidir quina ha de 
ser la planta de producció a la que han de retornar, al llarg del dia, els vehicles que realitzen 
la distribució física d'una empresa. Actualment el retorn es realitza a la planta assignada al 
vehicle al inici del dia. Això provoca cues importants en algunes plantes. Amb l’algorisme es 
pretén resoldre el problema de les cues ja que permetrà retornar als vehicles a una planta 
diferent a l'assignada al inici del dia. 

Les diferents plantes a las que podrà retornar un determinat vehicle es limita amb uns criteris 
de proximitat entre elles. Per això l’empresa ha realitzat una zonificació, on cada zona té un 
determinat nombre de plantes agrupades segons la distancia existent entre elles. Així un 
vehicle podrà retornar a una planta de la zona on pertany la planta que se li ha assignat el 
dia anterior.  

El criteri de decisió que s’ha considerat per determinar la planta de retorn és un criteri de 
cost. Aquest cost inclou els costos de temps i d’operació del vehicle. Aquest serà diferent 
segons el tipus de contractació del vehicle. Els costos de temps tindran en compte el temps 
que necessita el vehicle per cobrir la distancia entre el client i la planta, així com el temps que 
estarà el vehicle en cua quan hi arribi.   
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1. Introducció 

1.1. Origen del projecte 

Una empresa del sector de la construcció, dedicada a la producció i distribució, disposa de 
diverses plantes de producció, la major part d’elles a Catalunya. Aquestes plantes treballen 
de manera independent, amb vehicles assignats a cadascuna d’elles en funció de la 
planificació de les comandes, que es realitza el dia anterior. Aquesta planificació assigna les 
comandes dels clients a les plantes, en funció de la proximitat, del volum de comanda i de la 
producció de la planta, fonamentalment. 

També el dia anterior, una vegada s’han assignat les comandes a les plantes, es decideix el 
nombre de vehicles necessaris per cobrir-la i a quina planta s’assignen aquests a l’inici del 
dia.  

Cadascun dels vehicles realitzarà al llarg del dia diversos viatges, retornant sempre a la 
planta a la que s’ha assignat al inici del dia. Com que la demanda no esta uniformement 
distribuïda al llarg del dia es produeixen cues importants a les plantes. Això provoca que els 
camions estiguin més temps aturats, disminuint els seu rendiment. La empresa treballa amb 
camions propis i camions autònoms i l’interessa, per tant, que els primers facin el nombre 
màxim de viatges possibles. En el cas dels camions autònoms, la existència de cues molt 
grans genera conflictes, ja que aquests facturen pels viatges que realitzen o pel volum de 
càrrega transportat.  

L’empresa preveu canviar el funcionament actual, plantejant la possibilitat que els camions 
puguin retornar, al llarg del dia, a una planta de producció diferent a l’assignada inicialment. 
Amb aquest canvi es preveu que disminueixin les cues que es produeixen a les plantes. Per 
aquesta raó s’ha de desenvolupar un algorisme que permeti gestionar el nou funcionament.  

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte es dissenyar un algorisme que permeti automatitzar, en temps real, el 
procés de retorn d’un vehicle, al llarg del dia, a una planta productora.  

La empresa ha començat a adequar els vehicles que intervenen en la jornada laboral amb un 
sistema GPS que permet saber la seva situació exacta en el moment que realitzin un avis. 
Aquest avisos es produiran quan un camió arribi a una planta (avís d’arribada a planta) o 
quan acabi de servir una comanda a un client (avís de retorn a planta). Aquest sistema 
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també permet saber la posició exacte de totes les plantes i de tots els clients que aquestes 
tenen assignats.  

La implementació del algorisme permet gestionar aquest avisos i decidir, en el cas d’un avís 
de retorn, quina és la planta a la qual ha de retornar, en funció d’un criteri de cost. En el cas 
d’un avís d’arribada a planta l’algorisme s’encarregarà d’assignar la següent comanda al 
vehicle, en el moment que aquest estigui en situació de càrrega. 

 

Nova 
comanda a 

realitzar 

Nova planta 
de retorn 

 

Algorisme 

d’arribada a 
planta 

Avís 

Avís de retorn 
a planta 

Figura 1.2. Diagrama de flux del funcionament de l’algorisme 

 

D’altra banda, l’algorisme també permetrà simular, en diferents casos, la planificació feta de 
la jornada laboral del dia següent. La informació obtinguda a partir dels resultats de la 
simulació permetrà avaluar aquesta planificació i comprovar que cobreix tota la demanda. 

Al mateix temps, l’algorisme ajudarà a escollir la situació adequada de funcionament a 
realitzar, ja que els resultats obtinguts permetran comparar entre el mètode de funcionament 
actual i el mètode d’intercanvi de planta. El criteri indispensable es que es cobreixi tota la 
demanda però també serà important tenir en compte les cues que s’originen a les plantes o 
el nombre de camions que s’utilitzen. 

1.3. Abast del projecte 

En la primera part del projecte s’analitzarà el funcionament de l’empresa i les dades que es 
necessiten pel funcionament de l’algorisme. Aquest dependrà de la tipologia d’aquestes 
dades ja que per introduir la planificació i extreure resultats es dissenyarà una base de dades 
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actualitzable que contindrà tota la informació inicial introduïda i s’anirà modificant a mida que 
es rebin avisos dels vehicles.  

Per tal de gestionar els avisos rebuts s’establiran, en el cas d’un avis de retorn, uns criteris 
per decidir la planta de retorn. Es tindran en compte dades com la distancia entre client i 
planta, el tipus de vehicle i les cues existents a les plantes. En el cas dels avisos d’arribada a 
planta es tindrà en compte l’ordre horari establert en la planificació realitzada per l’empresa el 
dia anterior, assignant al vehicle que realitza l’avís la comanda amb hora de sortida més 
petita. 

Un cop creada la base de dades i establerts els criteris de decisió es mostrarà la 
implementació i estructura de l’algorisme en les seves diferents parts. Per assegurar el seu 
correcte funcionament es validarà a partir de les dades, proporcionades per l’empresa, d’una 
de les zones.  

Finalment s’aplicarà l’algorisme per estudiar diferents polítiques de distribució a partir de la 
simulació de diferents jornades laborals, utilitzant l’algorisme perquè funcioni amb el mètode 
actual i comparant els resultats amb els obtinguts utilitzant el mètode d’intercanvi de planta. 
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2. Característiques de la distribució de l’empresa 

Per tal de dissenyar l’algorisme caldrà en primer lloc analitzar els elements que intervenen en 
la distribució de l’empresa i que cal considerar en l’algorisme. Aquest anàlisi permetrà saber 
quines són els camps necessaris per estructurar la base de dades actualitzable de 
l’algorisme, que contindrà la informació inicial i que s’anirà modificant a mesura que aquest 
s’executi. 

2.1. Característiques dels elements que intervenen en la 
distribució 

2.1.1. Plantes 

A les plantes es fa la producció i la càrrega dels vehicles. El dia anterior, a cada planta, se li 
assigna la demanda que ha de servir en funció de la seva capacitat de producció i de la 
distancia que hi ha entre ella i el client.  

En la situació actual cada planta funciona de manera independent i només disposa dels 
camions que se li assignen al inici del dia. La empresa ha determinat agrupar les plantes 
més properes en zones, de manera que els vehicles s’assignaran, el dia anterior, a una 
planta d’una zona, i aquest podran retornar a qualsevol de les plantes de la zona on pertany 
la seva planta d’assignació. Les diferents zones tenen un nombre de plantes de producció 
entre una i sis. 

Cada planta disposa d’una o dues boques de càrrega. Cada boca pot carregar un vehicle, 
per tant, una planta amb dues boques pot carregar dos vehicles alhora. El temps per 
carregar un vehicle depèn del temps de càrrega de cada planta, que pot ser diferent. Aquest 
dos factors son molt importants ja que, juntament amb les necessitats horàries dels clients, 
influeixen en la cua que es pot generar. 

Per a cada planta es coneix el cost d’utilitzar un vehicle per servir una comanda. Aquest cost 
és diferent per cada planta i per tipus de vehicle.   

Cada planta te associada una velocitat mitjana, producte de la situació del trànsit habitual en 
el seu radi d’acció, per tal de poder calcular els temps de trajecte dels vehicles.  

L’hora d’obertura d’una planta ve determinada per la primera comanda a servir al inici del dia 
i l’hora de tancament s’assigna en el moment que s’ha cobert tota la demanda.  
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2.1.2. Clients 

Com s’ha dit anteriorment, el dia abans de la jornada laboral es realitza una planificació on el 
client que ha demanat un servei, es assignat a una planta de producció. Cada client 
necessita un volum de càrrega determinat i acorda amb l’empresa l’hora que el primer 
vehicle ha de sortir de la planta per anar a servir la primera comanda. El client anirà rebent 
comandes fins que assoleixi tot el seu volum de demanda.  

Cada client te un codi de descàrrega, que depèn de les seves característiques. Aquest codi 
determina el temps que un vehicle, quan arriba al client, estarà descarregant. Aquest temps 
és funció del volum de càrrega que transporti el camió.  

Cada client ha de rebre les comandes de manera continuada. Quan un vehicle ha acabat de 
servir la comanda, hi ha d’haver un altre vehicle que es disposi ha realitzar la següent 
descàrrega. Existeix un marge de temps de 20 minuts que el client permet per rebre la 
següent comanda. Aquest interval s’utilitza segons les necessitat de la planta assignada i 
serveix per avançar o retardar les comandes depenent de la disponibilitat de vehicles. 

2.1.3. Vehicles 

Són els elements de transport del procés de distribució. S’encarreguen de servir les 
comandes als clients. La empresa disposa de tres tipus diferents de camions, en funció del 
tipus de contractació. Els vehicles propis, que pertanyen a l’empresa, els autònoms, que són 
remunerats a partir del volum de comanda que transporten o per el nombre de viatges que 
realitzen i els vehicles contractats a hores. Els camions també es diferencien per el volum de 
comanda que poden transportar. La empresa disposa de camions de 6 m3 i 8 m3. 

Com s’ha dit, cada vehicle és assignat a una planta de producció a l’inici del dia, en funció de 
la planificació realitzada el dia anterior. A cada planta, es crea una cua inicial on la posició 
dels vehicles es diferent cada dia. Per conveni, un vehicle que ocupa la primera posició, 
ocupa la segona plaça el dia següent i així consecutivament.  

Es considera que el cost d’utilitzar un vehicle és la suma d’un cost d’operació i d’un cost de 
temps. El cost de temps inclou el temps que tarda un vehicle d’anar d’una planta a un client i 
retornar, el temps de càrrega i descàrrega i el temps que el vehicle esta en cua en la planta a 
la que ha retornat. 

Els camions propis treballen 8 hores al dia, començant la seva jornada quan carreguen la 
primera comanda. Poden realitzar hores extres, però l’empresa, davant del cost que això 
suposa, prefereix utilitzar els vehicles autònoms, ja que el cost que generen es independent 
del nombre d’hores que treballin. Els vehicles a hores s’utilitzen en casos puntuals. A partir 
de les 13:00 hores,  els vehicles quan  acaben de servir a un client disposen d’una hora per 
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dinar. Quan tota la demanda d’una planta és servida, tots els vehicles que hi estaven 
assignats finalitzen la seva jornada laboral i retornen a la planta assignada a l’inici del dia. 

Tant en els vehicles propis com en els autònoms, recórrer distancies que superin els 15 Km 
per viatge suposa un cos addicional per l’empresa. 

Quan un vehicle ha de servir una comanda passa diferents etapes. En primer lloc, i desprès 
de realitzar la cua que existeixi en el moment d’arribar a la plata, es disposa en posició de 
càrrega. El temps que aquest està carregant depèn de les característiques de la planta i del 
volum de comanda que hagi de transportar. Després realitza el trajecte fins al client, i 
finalment descarrega la comanda. El temps de descarrega del camió es diferent per a cada 
client. Amb el sistema actual, un cop ha realitzat el servei, el vehicle retorna a la planta a 
buscar la següent comanda a realitzar. 

2.2. Dades necessàries per l’algorisme 

Un cop descrites les característiques de cadascun dels elements que formen part del 
sistema de distribució, cal definir les dades que l’algorisme necessita per a la seva execució. 
L’anàlisi del procés de distribució ha permès escollir un conjunt de “paraules clau” per a 
cadascun dels elements que en ell intervenen. Per a cada paraula clau s’ha creat una llista 
d’informació on estan contemplades un gran nombre de característiques associades a 
l’element relacionat amb la paraula clau. Aquestes característiques s’utilitzaran per dissenyar 
la base de dades que conte tota la informació i que és necessària per a desenvolupar 
l’algorisme. 

Les paraules clau i la informació rellevant associada són presentades a continuació: 

2.2.1. Planta 

 Zonificació. Nombre i identificació de les plantes d’una zona. 

 Capacitat i producció de les plantes. 

 Nombre de boques de càrrega. 

 Hora d’obertura i tancament. 

 Temps de càrrega. 

 Velocitat mitja en el radi d’acció de la planta. 

 Cost dels vehicles assignats a la planta. 
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 Distàncies a les plantes d’interacció. 

 Cues actuals existents en el moment d’arribada d’un vehicle a la planta. 

 Longitud màxima de cua. 

 Comandes diàries. Volum total de demanda a servir. 

2.2.2. Vehicle 

 Distribució dels vehicles a les diferents plantes a l’inici del dia.  

 Tipus de vehicle i volum de càrrega que pot transportar. Identificació. 

 Vehicle descarrega totalment la comanda al client. 

 Assignació i identificació del client a servir. Temps estimat de cada fase del servei  i 
previsió de les hores de retorn i arribada a planta. 

 Hores treballades, quilòmetres realitzats, m3 transportats en el dia. 

 Cost (temps i operació) del camí client - planta en hores normals i en hores 
extraordinàries. 

2.2.3. Client 

 Identificació del client. 

 Tipus de descàrrega a realitzar. 

 m3  sol·licitats. 

 Distància a les diferents plantes. 

 Hora d’inici de la primera comanda. 

 Demanda contínua de producte un cop iniciada la primera comanda. 
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3. Estructura de la base de dades 

La base de dades esta formada per taules que engloben tots els elements que intervenen en 
la distribució de l’empresa. Cada una d’aquestes taules inclou un número de registres, en 
funció del numero d’elements del mateix tipus, que participen en la jornada laboral 
planificada el dia anterior.  La figura següent ens mostra la estructura: 

Planta 

Vehicle 

Client 

Descàrregues

  

Historial diari 

Registres amb camps de dades i 
camps de funcionament 

Taules 

Registres amb camps d’obtenció de 
resultats 

Figura 3. Estructura de la base de dades 

Els registres que pertanyen a les taules planta, vehicle i client, tenen  camps que contenen la 
informació extreta del anàlisis de les dades necessàries,  realitzat al capítol 2, i també camps 
que s’utilitzen per al funcionament intern de l’algorisme.  

La taula de descàrregues conté registres que relacionen els tipus de client amb el temps que 
necessitaran els camions per realitzar la descàrrega. Per tant aquest registres contindran 
camps que son, a la vegada, camps de dades i camps de funcionament. 

L’historial diari és l’eina que s’utilitza per recollir la informació. Cada cop que un vehicle 
realitza un avís, es crea un registre en aquesta taula on s’anota en diferents camps tota la 
informació de les característiques de l’avís i dels elements que hi intervenen. D’aquesta 
manera un cop finalitzada la jornada laboral es disposarà d’informació de tots els moviments 
que s’han produït. 

Per tal de diferenciar el registres de les taules planta, vehicle i client, que representen els 
elements que actuen, de manera activa o passiva, en l’algorisme, s’ha realitzat una 
codificació. Aquesta codificació permet diferenciar un element d’un altre i dóna una primera 
informació sobre les seves característiques. L’objectiu de codificar és facilitar la manipulació 
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de les dades. La codificació està creada com un exemple i una necessitat per a la realització 
de la simulació de l’algorisme, per tant aquest codi forma part dels camps de funcionament. 
A continuació es mostra la codificació realitzada per a cada element, que pot ser canviada en 
funció de les necessitats o interessos. 

Codi de les plantes 

El codi de la planta ens indica la zona i nombre de planta que se li ha assignat per la zona on 
treballa. 

 

b 

Nombre assignat 
a la planta per 
aquesta zona 

 

3 

 

 

 

 

 

Zona 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Codi de les plantes 

 

Codi dels clients 

El codi dels clients es divideix en tres parts. La primera part conté la lletra de la zona en la 
qual està situat el client. Juntament amb la segona part ens indica de quina planta surten els 
vehicles que supleixen aquest client i la tercera ens dóna el nombre de client assignat a la 
mateixa planta. 

 

b 

Nombre de planta 
a la que pertany el 

client 

Nombre del 
client 

 

Figura 3.2. Codi dels clients  

 

Zona 

3 0 1 
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Codi dels vehicles 

El codi del vehicle només consta de dues parts ja que la planta assignada al vehicle és una 
dada que esta continguda en un altre camp dels registres de la taula de vehicles. Els 
vehicles de la zona intercanviaran de planta segons ho indiqui l’algorisme de retorn. Només 
fa falta indicar a quina zona pertanyen per tal de que no puguin realitzar retorns a plantes 
fora de la seva zona. 

 

b 

Nombre de vehicle 

 

0 0 1 

 

 

 Zona

 Figura 3.3. Codi dels vehicles 

 

Les taules, i els camps que les componen, que formen l’estructura de la base de dades es 
mostren en l’apartat A de l’Annex. 
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4. Criteris de decisió 

4.1. Criteri d’assignació de la planta de retorn d’un vehicle 

Un cop s’han definit les dades necessàries per a desenvolupar l’algorisme, el següent pas, 
en la seva elaboració, és establir el criteri de decisió per assignar a cada vehicle una planta 
de retorn. S’ha escollit com a criteri de decisió, per al retorn d’un vehicle a planta, el criteri del 
mínim cost total. És a dir, la planta de retorn serà la que representi el menor cost per al 
vehicle. Aquest cost s’ha establert a partir de tres factors: distància, cues, i temps. La taula 6 
explica aquests factors. 

  
FACTORS 

DISTÀNCIA 

Distàncies del client a les diferents plantes candidates a ser plantes de retorn 

 

CUES 

Nombres de vehicles a la cua en cadascuna de les plantes candidates i temps de càrrega en 
funció dels m3 del vehicle. 

 

TEMPS 

Temps de trajecte del client a cadascuna de les plantes candidates. 

Temps de cua a la planta 

Temps d’espera per iniciar la càrrega. 

Taula 4.1. Factors per a determinar el cost de retorn 

El cost total de temps s’ha considerat com la suma del temps de trajecte, el temps de cua i el 
temps d’espera. El temps de trajecte es relaciona amb els factors distància i temps, i el 
temps de cua es relaciona amb els factors cua i temps. El temps d’espera és el retard que es 
produeix quan un camió està en disposició de càrrega i no hi ha cap comanda per servir en 
aquell moment.  
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El cost total de retorn consta de dues parts, el cost total de temps i el cost d’operació.  
L’expressió que permet determinar el cost, així com els coeficients de les variables, depenen 
del tipus de vehicle, com es veurà en el capítol 5. 

L’algorisme de retorn a planta ofereix com a solució la planta que millor s’ajusta al criteri de 
decisió, resultat de la relació de factors. La figura 4.1. mostra un diagrama del procés 
d’obtenció de la planta de retorn. 
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Figura 4.1. Procés d’obtenció de la planta de retorn 

La decisió del la planta més adient per realitzar el retorn pot ser modificada per dos motius. 
Si la planta escollida no disposa de comandes per servir en el moment que el vehicle arribi, 
en un interval de temps determinat, s’escollirà la següent planta amb cost total de retorn més 
petit. El mateix passa si la planta de retorn ha finalitzat la jornada laboral. 

4.2. Criteri d’assignació d’una comanda a un vehicle 

Tots els clients tenen una hora assignada al inici del dia que indica l’hora en que un camió ha 
de sortir de la planta assignada per servir la primera comanda. En el moment que un aquesta 
es assignada al vehicle, el client obté la següent hora de sortida de planta en funció del 
temps que tardin els vehicles en descarregar la comanda. Aquest temps està relacionat amb 
el codi de descàrrega assignat a cada client. 
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El criteri que s’ha utilitzat per assignar una comanda a un vehicle, que està en disposició de 
càrrega, és el temps. Se li assignarà la comanda del client que tingui l’hora de sortida de 
planta més petita.  

Com a conseqüència de que les arribades de vehicles a planta no tenen perquè coincidir 
amb les hores de sortida de planta de les comandes, es disposarà d’un marge de 20 minuts 
per poder ajustar el temps de sortida. 
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5. Estructura de l’algorisme 

En aquest apartat es presenta l’estructura de l’algorisme, així com les consideracions que 
s’han realitzat per fer la seva validació. La següent figura mostra l’estructura del algorisme en 
forma de blocs, en la que es diferencien el bloc d’assignació, que actuarà quan l’algorisme 
rebi un avís d’arribada a planta i el bloc de retorn que actuarà quant l’algorisme rebi un avís 
de retorn a planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE FI DE DESCÀRREGA 

DECISIÓ PLANTA DE RETORN 

ACTUALITZACIONS DESPRÉS DE DECISIÓ 

ALGORISME DE RETORN 

ACTUALITZACIONS PREVIES AL RETORN

 
 

AVIS D’ARRIBADA A PLANTA 

ALGORISME D’ASSIGNACIÓ 

ASSIGNACIÓ DE COMANDA 

ACTUALITZACIONS DESPRÉS D’ASSIGNACIÓ 

ACTUALITZACIONS PREVIES A L’ASSIGNACIÓ 

 
 

GESTIÓ D’AVISOS 

 

INICIALITZACIÓ

Figura 5. Estructura en diagrama de blocs de l’algorisme 

5.1. Inicialització 

La inicialització és una fase prèvia a l’algorisme. En aquesta fase s’assigna la primera hora 
d’arribada a planta de cada camió a l’inici del dia. La inicialització és necessària perquè 
permet conèixer l’hora en la qual els vehicles realitzaran el primer avís, que serà d’arribada a 
planta, a partir del qual es començarà a executar l’algorisme.  
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La inicialització dissenyada permet introduir les arribades dels camions a les plantes, a l’inici 
del dia, com es desitgi. Per tal de fer la validació de l’algorisme s’ha considerat que els 
camions arriben esglaonadament a la planta que els hi ha estat assignada a l’inici del dia. 
S’estableix que n’arribi un cada deu minuts a partir de l’hora d’obertura de cada una de les 
plantes. L’hora d’obertura de la planta s’assigna a partir de la hora de sortida de la primera 
comanda del dia. A partir del primer avís d’arribada a planta l’algorisme comença a funcionar 
i va rebent avisos d’arribada a planta dels camions procedents de la inicialització. 

L’entrada de vehicles a l’algorisme es fa a intervals de temps per tal que els últims vehicles 
que han d’entrar a l’algorisme no s’esperin a cua i arribin a la planta d’origen en el moment 
d’iniciar la seva primera càrrega. S’estalvia així temps de cua. 

Quan un camió arriba a planta se li assigna una comanda i per tant es determina la seva 
hora d’avís de fi de descàrrega. 

En el moment que rep el primer avís de fi de descàrrega, les hores d’avís d’arribada a planta 
poden procedir tan de la incialització com dels camions que retornen desprès de realitzar una 
comanda. Això permet realitzar una inicialització dinàmica dels camions, ja que mentre uns 
camions van entrant a l’algorisme amb la seva primera hora d’arribada a planta i se’ls hi 
assigna la seva primera comanda, n’hi ha d’altres que van sortint de servir la comanda al 
client i retornant a planta al mateix temps. 

A partir d’aquestes consideracions, s’han establert uns valors inicials a la base de dades que 
representen l’estat a l’inici del dia. Aquest es presenten a continuació: 

5.1.1. Planta 

 Hora obertura: es considera que s’obre la planta quan el primer vehicle marxa a 
servir una comanda. És doncs l’hora de sortida de planta del primer vehicle. 

 Cua: a l’inici del dia es considera que no hi ha cap vehicle en cua a la planta perquè 
aquests es fan arribar a planta seqüencialment i amb una determinada periodicitat. 

 Tipologia i quantitat de vehicles d’una planta: s’inicialitza el nombre de vehicles de 
cada tipus que, el dia anterior, s’ha assignat a la planta. 

 Volum a servir en el dia: s’obté aquest valor inicial a partir dels m3 sol·licitats per cada 
un dels clients assignats, el dia anterior, a la planta. 

 Planta tancada: a l’inici del dia s’inicialitza aquest valor amb “No”. 

 Hora tancament: aquest valor es modificarà al finalitzar l’algorisme amb l’última 
càrrega d’un vehicle. A l’inici el seu valor serà “23:59” hores. 
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5.1.2. Client 

La base de dades dels clients s’implementarà a partir de les dades obtingudes de la 
planificació del dia anterior. 

 Volum restant: s’inicialitza amb els m3 que sol·licita el client. Qualsevol demanda 
posterior del mateix client es tractarà com una comanda diferent i haurà de ser 
introduïda a la base de dades. 

 Hora sortida vehicle planta: es correspon amb l’hora que hauria de sortir un vehicle 
de la planta assignada per servir la comanda al client. Al inici del dia el seu valor es 
l’acordat amb el client. 

 Distància del client a cadascuna de les plantes de la zona: aquest valor s’hauria 
d’inicialitzar en el moment que es conegui, mitjançant el GPS, la distància del client a 
cadascuna de les plantes. Els valors s’obtindran en el moment que arribi el primer 
camió al client i activi el dispositiu.  

5.1.3. Vehicle 

Els valors que s’inicialitzaran per tal que els camions participin en l’algorisme són els 
següents: 

 Fi de jornada: si el vehicle ha de treballar s’inicialitza amb “NO" i si el vehicle no ha de 
treballar amb “SI” 

 Planta de retorn: el seu valor correspon a la planta assignada a l’inici del dia. 

 Assignar Primera Hora: l’entrada de vehicles és seqüencial, i per al primer vehicle de 
la planta, es correspon amb l’hora d’obertura de la planta. Per la resta de vehicles de 
la planta, es té un determinat interval de temps entre dues arribades consecutives a 
planta. 

 Nou avís: és l’hora en la qual el vehicle apareixerà a l’algorisme i coincidirà amb 
l’hora d’arribada a planta 

 Hores acumulades / km acumulats / Volum acumulat: aquest valors a l’inici del dia 
s’inicialitzaran a zero i serviran al final per saber quan acaba la jornada cada vehicle i 
per obtenir informació dels viatges que ha realitzat i la totalitat de la càrrega que ha 
transportat. 

 



Pág. 22  Memoria 

5.2. Gestió d’avisos 

Aquesta part de l’algorisme és la que gestiona els avisos que es van succeint. Els avisos , 
com s’ha dit anteriorment, poden ser de dos tipus, de retorn o d’arribada a planta, i segons el 
tipus d’avís s’accedeix i s’executa una part de l’algorisme. Aquests avisos estan generats de 
manera seqüencial, és a dir, que cada nou avís és una hora posterior a l’anterior i així fins al 
final de jornada. 

 

Figura 5.2. Interficie gràfica del gestor d’avisos 

En el moment que el gestor rep un avís amb una hora d’arribada igual a “23:59” hores,  vol 
dir que aquest és un camió que ha acabat la seva jornada laboral i per tant com tots els 
avisos son seqüencials, els següents avisos tindran la mateixa hora. En aquest moment es 
dona per finalitzat l’algorisme. 

5.3. Fases de l’algorisme de retorn 

L’algorisme de retorn és la part que s’encarrega de decidir quina és la planta de retorn del 
vehicle que envia aquest tipus d’avís.  

5.3.1. Actualitzacions prèvies a la decisió retorn 

Un cop s’accepta l’avís, abans de decidir la planta a la qual es dirigirà el vehicle, l’algorisme 
actualitza alguns camps de la base de dades tant del vehicle, com del client que acaba de 
servir i de la planta que serveix aquest. Cada cop que es rep l’avís de retorn d’un vehicle a 
planta es guarda l’hora de l’anterior avís per tal de realitzar les actualitzacions en l’interval 
entre l’avís anterior i l’actual. 

 



Desenvolupament d’un algorisme de retorn pels vehicles que realitzen la distribució física diària. Pág. 23 

Cal destacar que, en aquesta fase, també s’actualitzen les cues actuals que existeixen a les 
plantes en el moment que el vehicle realitza l’avís i es calcula una previsió, per cada planta, 
de com evolucionarà la cua si el vehicle es dirigís a cadascuna d’elles. 

A les taules següents es presenten els camps que, prèviament al retorn, s’actualitzen per les 
plantes i pels vehicles 

 

hores acumulades 
Actualitzar les hores acumulades del camió restant l’hora de fi de 
descàrrega menys l’hora d’arribada a planta. 

km acumulats 
Actualitzar els quilòmetres acumulats del camió amb la distància de 
la planta al client. 

m3 acumulats Actualitzar els m3 acumulats del camió sumant els m3 de viatge. 

Taula 5.3.1.1. Camps del vehicle que s’actualitzen abans de prendre la decisió. 

 

m3 a servir en el dia 
Es resten els m3 transportats pel camió al total de m3 a servir al 
dia per la planta a la qual esta assignat el client. 

nombre de vehicle 
per tipus 

S’actualitza en nombre de camions per tipus existents a la planta 
en aquell moment. 

Cua 
S’actualitza amb el nombre total de camions que estan en cua en 
cada una de les plantes. 

Taula 5.3.1.2. Camps de la planta que s’actualitzen abans de prendre la decisió. 

5.3.2. Decisió de retorn a planta 

L’algorisme, que funciona en base a un gestor d’avisos, quan obté un avís de retorn a planta 
es posa en funcionament el que s’ha anomenat algorisme de decisió de retorn. La decisió 
considerada es basa en els costos. En aquest costos s’inclouen els costos d’operació i els 
costos de temps per cada tipus de vehicle. Aquesta decisió es pot veure modificada al llarg 
de l’algorisme per incidències. Per exemple, no hi ha comandes per servir en el moment que 
s’arribi a la planta, o un vehicle ha acabat la jornada o be alguna planta ha tancat perquè ha 
finalitzat la seva producció. En el moment que es tanca la planta tots els vehicles que han 
estat assignats a l’inici del dia, acaben la jornada. 
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Per concretar més aquesta decisió per cost, quan es realitza la comparació per cost de cada 
planta, l’algorisme avalua el cost de temps i d’operació per cada tipus de vehicle. Els temps 
correspon al temps de trajecte i temps de cua. Per saber quina cua existirà en cada una de 
les plantes es realitza una previsió de cua futura. Aquesta previsió es fa per a cada planta, 
afegint els camions que hi arribarien en l’interval de temps corresponent al temps de trajecte 
del vehicle analitzat des de el client fins a cadascuna de les plantes de la zona. Aquest 
interval de temps és diferent per cada planta ja que les distàncies entre el client i cada una 
de les plantes són diferents. 

S’han utilitzat dos mètodes per calcular la cua futura en cadascuna de les plantes que 
parteixen de dues hipòtesis diferents: 

Cua futura sobrevalorada: es calcula la cua futura tenint en compte tots els vehicles que 
podrien arribar a una planta abans que el vehicle que ha realitzat l’avís. Aquests possibles 
vehicles poden no haver realitzat encara l’avís de retorn, però podrien arribar primer si, 
encara que no hagin acabat de servir la comanda al client, estan més propers a la planta. 
Existeix la possibilitat que un vehicle pugui desplaçar-se a vàries plantes. D’aquesta forma, 
un vehicle pot formar part de vàries cues futures. Per això es considera que estem 
sobrevalorant la cua futura que hi haurà realment i que per tant obtindrem generalment cues 
amb un nombre de camions més gran que el real.  

Cua futura no sobrevalorada: es calcula la cua futura tenint en compte els vehicles que ja 
estan assignats a una planta i arriben abans que el vehicle que ha realitzat l’avís. En aquest 
cas no es considera cap predicció. Els vehicles que formen part de la cua futura són vehicles 
que certament estaran a la planta. Pot succeir però que un vehicle que realitzi un avís 
posterior de retorn arribi a planta abans. Per tant amb aquest mètode s’obtenen generalment 
cues amb un nombre de camions més petit que el real. 

La utilització d’un o altre mètode influenciarà en la decisió de la planta que ha de retornar el 
vehicle després de realitzar la comanda. Com es veurà més endavant, és podran realitzar 
simulacions de l’algorisme el dia abans. Dels resultats d’aquestes simulacions s’escollirà quin 
mètode utilitzar, seguint uns criteris relacionats amb el rendiment dels vehicles i que es 
cobreixi tota la demanda. 

Abans de decidir el retorn a la planta amb mínim cost, es comprova que les plantes disposin 
de comandes per servir en el moment de l’arribada del camió, i si les plantes es troben en 
funcionament. Si no es complís alguna d’aquestes condicions s’afegeix un pes addicional en 
forma de cost a les plantes afectades per tal de modificar la decisió del retorn i fer que el 
vehicle es dirigeixi a una altre planta on pot ser més útil. Si es dóna el cas que totes es veuen 
afectades per una de les dues condicions, es torna a calcular el cost de les plantes que no 
tenen comandes per servir i s’escull la que tingui el retorn amb mínim cost 
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Així per calcular el cost total, al cost de temps i d’operació, se li afegeixen uns costos 
addicionals. Aquests costos addicionals són els corresponents a hores extres i a quilòmetres 
extres. S’entén com hora extra a partir de les vuit hores diàries treballades i quilòmetre extra 
a partir de quinze quilòmetres realitzats en un mateix trajecte. Igual que els costos de temps i 
d’operació, els addicionals també varien en funció del tipus de camió. 

A continuació es presenten les expressions del cost que s’han fet servir per determinar el 
cost total per cada tipus de camió. 

 

C TOTAL = C temps + C operació +C addicionals 

C temps = C temps trajecte +  C temps cua 

  C operació = C Km trajecte 

  C addicionals = C hores extres + C+15 Km 

 

Camions propis: 

C temps trajecte = Ct propis [€/h] * Durada trajecte [h] 

C temps cua = Ct propis [€/h]* Durada en la qual estarà a la cua [h] 

C Km trajecte = ( Gp + Rp )[€/Km] * Km recorreguts [Km] 

Gp = Cost del gas-oil per Km i per planta 

Rp = Cost de reparacions per Km i per planta 

C hores extres = Ch ex [€/h] * hores extres [h] 

Ch ex = Cost per hora extra del transport propi 

C+15 Km = C+15 [€/Km] * Km (nombre de Km a partir de 15 Km) [Km]  

C+15 = 0,8  
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Camions autònoms per m3: 

C temps trajecte = Ct autònoms m3 [€/h] * Durada trajecte [h] 

C temps cua = Ct autònoms m3 [€/h]* Durada en la qual estarà a la cua [h] 

C Km trajecte = C-15 [€/Km] * Km (nombre de Km fins a 15 Km) [Km] 

C-15 = 0,8 

C+15 Km = C+15 [€/Km] * Km (nombre de Km a partir de 15 Km) [Km] 

C+15 = 0,8  

 

 

Camions autònoms per viatges: 

C temps trajecte = Ct autònoms viatges [€/h] * Durada trajecte [h] 

C temps cua = Ct autònoms viatges [€/h]* Durada que estarà a la cua [h] 

C Km trajecte = CKm [€/Km] * Km (nombre de Km fins a 15 Km) [Km] 

CKm = 0,8 

 

 

Camions per hores: 

C temps trajecte = Ct autònoms hores [€/h] * Durada trajecte [h] 

C temps cua = Ct autònoms hores [€/h]* Durada en la qual estarà a la cua [h] 
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5.3.3. Actualitzacions posteriors a la decisió de retorn 

Un cop decidida quina és la planta de retorn, alguns camps de la base de dades s’han 
d’actualitzar. La taula següent mostra els camps del vehicle que s’actualitzen. 

 

planta de retorn Actualitzar el vehicle amb la nova planta de retorn. 

temps de trajecte client-planta 
Actualitzar el temps de trajecte del vehicle des del client 
fins la planta. 

Km acumulats 
Actualitzar els quilòmetres acumulats del vehicle amb la 
distància del client a la nova planta de retorn. 

hores acumulades 
Actualitzar les hores acumulades del vehicle amb el 
temps de trajecte client-planta. 

hora d’arribada a planta Actualitzar el vehicle amb l’hora d’arribada a planta. 

hora d’avís 
Actualitzar la nova hora d’avis amb l’hora d’arribada a 
planta 

Taula 5.3.3. Camps del vehicle que  s’actualitzen després de prendre la decisió. 

5.4. Fases de l’algorisme d’assignació de comandes 

L’algorisme d’assignació de comandes és la part que s’encarrega de decidir la comanda que 

ha de realitzar el vehicle un cop ha arribat a planta, instant en el qual té lloc l’avís d’arribada a 

planta. Aquest algorisme consta de tres fases. 

5.4.1. Actualitzacions prèvies a l’assignació de comanda 

Després de rebre l’avís d'arribada a planta és necessari calcular la cua de camions actuals 

que hi ha a la planta, ja que quan al camió se li ha assignat la planta de retorn les cues en el 

moment d’arribar a planta s’han calculat a partir d’una previsió. Conegudes les cues reals se 

sap en quin moment el vehicle pot començar a iniciar la càrrega.  
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En aquesta fase, abans de realitzar l’assignació, s’han d’actualitzar els següents camps: 

 

nombre de vehicle per tipus 
S’actualitza en nombre de camions per tipus existents a la 
planta en aquell moment. 

cua 
S’actualitza amb el nombre total de camions que estan en 
cua en cada una de les plantes.  

Taula 5.4.1.1. Camps de la planta que  s’actualitzen abans de l’assignació de comanda 

 

temps de cua 
Actualitzar el temps de cua del vehicle tenint en compte 
la cua existent. 

hora d’inici de càrrega 
Actualitzar l’hora d’inici de càrrega del vehicle afegint el 
temps de cua a l’hora d’arribada a planta. 

Taula 5.4.1.2. Camps del vehicle que  s’actualitzen abans de l’assignació de comanda 

 

5.4.2. Assignació de comanda 

En aquesta segona fase s’adjudica una comanda al vehicle per saber des de quin client 

realitzarà un nou avís aquest vehicle. 

Per a un determinat client, l’hora de sortida de planta indica el moment a partir del qual un 

camió pot sortir d’aquella planta per servir al client. L’assignació de comandes només té en 

compte aquesta hora i s’assignen per ordre creixent de dita hora. 

5.4.3. Actualitzacions posteriors a l’assignació de comanda 

En aquesta tercera fase el vehicle ja disposa d’una nova comanda assignada i s’ha calculat 

el volum de comanda que s’ha de transportar. A partir d’aquí s’actualitzen camps de la base 

de dades dels vehicle i del client. Aquest camps es presenten a les taules següents. 
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client assignat Actualitzar el vehicle amb el nou client assignat. 

m3 viatge Actualitzar els m3 de viatge del vehicle. 

temps càrrega 
Actualitzar el temps de càrrega del vehicle en funció 
dels m3 transportats. 

hores acumulades 
Actualitzar les hores acumulades del camió amb el 
temps de cua i el temps de càrrega. 

hora fi de càrrega Actualitzar l’hora de fi de càrrega del vehicle. 

temps de trajecte planta-client Actualitzar el temps de trajecte planta-client. 

hora d’inici de descàrrega 
Actualitzar l’hora d’inici de descàrrega del vehicle al 
client. 

temps de descàrrega Actualitzar el temps de descàrrega del vehicle al client. 

hora fi de descàrrega 
Actualitzar l’hora de fi de descàrrega del vehicle amb 
l’hora d’inici de descàrrega mes el temps de descàrrega. 

hora d’avís 
Actualitzar la nova hora d’avis amb l’hora de fi de 
descàrrega. 

Taula 5.4.3.1. Camps del vehicle que s’actualitzen després de l’assignació de comanda 

 

m3 restants 
Actualitzar els m3 a servir al client restant els m3 de viatge 
del vehicle. 

hora de sortida de planta 
S’actualitza amb la nova hora a partir de la qual haurà de 
sortir un camió de la planta assignada per a suplir al client. 

hora fi de descàrrega 
Actualitzar amb l’última hora que un vehicle a descarregat 
una comanda al client. 

Taula 5.4.3.2. Camps del client que  s’actualitzen després de l’assignació de comanda 
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hora d’inici de càrrega 
Actualitzar els m3 a servir al client restant els m3 de viatge 
del vehicle. 

hora de fi de càrrega 
S’actualitza amb la nova hora a partir de la qual haurà de 
sortir un camió de la planta assignada per a suplir al client. 

Taula 5.4.3.3. Camps de la planta que s’actualitzen després de l’assignació de comanda 
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5.5. Diagrama de flux 

En aquest apartat es presenta el diagrama de flux de tot l’algorisme. Es mostra tota les fases 
que passa un vehicle a partir del moment que aquest arriba a planta. També s’indica quines 
taules, i els camps corresponents, de la base de dades que s’actualitzen en cada fase.  

Camió arriba a  planta 

Assignació de comanda al 
camió 

Possible 
espera a la 
cua  
per carregar 

Camió arriba al client 

Trajecte fins 
al client 

AVÍS CAMIÓ 

PLANTA 
Darrera h inici càrrega 
Darrera h fi càrrega 
 
VEHICLE 
obra assignada 
m3 viatge 
temps de càrrega 
hora sortida planta 
temps de trajecte al client 
hora inici descàrrega 
temps de descàrrega 
hora fi descàrrega 
h acumulades 
nova hora avís 
 
CLIENT 
hora sortida de planta 
m3 restants 
h fi descàrrega darrer 
vehicle 

Camió descarrega la 
comanda 

AVÍS CAMIÓ 

Decisió del retorn a planta 

Trajecte a 
 la planta 

PLANTA 
cues actuals 
temps de cua 
 
VEHICLE 
hora  inici de càrrega 

PLANTA 
Cues actuals 
Cues futures 
m3 a servir en el dia 
 
VEHICLE 
h acumulades 
km acumulats 
m3 acumulats 

VEHICLE 
Planta de retorn 
km acumulats 
temps trajecte client-
planta 
h acumulades 
h arribada a planta 
Nova hora avís 

 

Figura 5.5. Diagrama de flux 
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6. Validació de l’algorisme 

6.1. Descripció de les dades 

L’algorisme s’ha validat simulant, per a un funcionament en temps real, diverses jornades 
laborals, a partir de dades proporcionades per l’empresa. En aquest capítol es presenta una 
descripció de les dades així com la simulació que s’ha realitzat per fer la validació. 

El conjunt de dades corresponen a tres jornades laborals d’una de les zones, que 
s’anomenarà zona b. 

La zona b està constituïda per tres plantes que es representaran per plantes b1, b2 i b3. En 
la següent taula es mostra les dades de les plantes que han estat cedides: 

 

 Nombre 
de 

boques 
de 

càrrega 

Màxima 
producció 

[m3] 

Temps 
de 

càrrega 
[min/m3] 

Velocitat 
mitjana 

del 
vehicles 
[Km/h] 

Distancia 
a la 

planta b1 
[Km] 

Distanci
a a la 
planta 

b2 [Km] 

Distancia 
a la 

planta b3 
[Km] 

b1 1 600 1 55 0 26 27 

b2 1 600 1 45 26 0 12 

b3 2 1440 0,41 45 27 12 0 

Taula 6.1.1. Dades de les plantes 

 

Com s’ha comentat anteriorment el cost d’utilitzar un vehicle per servir una comanda està 
associat a cada planta. Aquest cost és diferent per cada planta i per tipus de vehicle. En la 
següent planta es mostren aquest costos: 
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 Cost de temps 
dels vehicles 
propis [€/h] 

Cost 
d’operació 

dels vehicles 
propis [€/Km] 

Cost de 
temps dels 

vehicles 
autònoms 

[€/h] 

Cost 
d’operació 

dels vehicles 
autònoms 

[€/Km] 

Cost de 
temps dels 

vehicles 
autònoms 

[€/h] 

b1 26,33 0,183 22,87 0,8 35,22 

b2 25,72 0,231 23,42 0,8 35,22 

b3 25,70 0,284 23,41 0,8 35,22 

  Taula 6.1.2. Costos dels vehicles per tipus i per planta 

Els vehicles propis tenen un cost extra de 10 €/hora a partir de les 8 hores treballades i tant 
els vehicles propis com els autònoms tenen un cost extra de 0,8 €/Km quan serveixen a un 
client que està a més de 15 quilometres de la planta. 

Tots els costos s’han obtingut a partir de dades mitjanes. Per tan no serviran per donar una 
valoració exacte del cost del transport però si per decidir la planta de retorn a la qual 
retornaran els vehicles després de servir una comanda a un client. 

Els vehicles que participen en la distribució estan repartits per les plantes, que pertanyen a la 
zona, en funció de la demanda i la capacitat de producció de cada una d’elles. Per aquesta 
raó la planta b3 disposarà de més vehicles al inici del dia que les altres dues.  

 

 Propi M3 Hora  

b1 4 6 2 12 

b2 2 7 1 10 

b3 12 21 1 34 

 18 34 4 56

Taula 6.1.3. Tipus de vehicle per planta 
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La majoria dels vehicles tenen una capacitat per transportar 6 m3 per viatge. Només hi ha 
quatre vehicles que puguin transportar 8 m3 per viatge: un vehicle propi assignat a la planta 
b1, un vehicle propi assignat a la planta b3 i dos vehicles autònoms assignats a la planta b3. 

La empresa també ha aportat la informació dels clients de tres dies laborals que representen 
diferents nivells de producció. La taula següent mostra el nombre de clients i el volum total de 
demanda assignat a cada planta: 

 

 Dia 1 (mitja producció) Dia 2 (baixa producció) Dia 3 (alta producció) 

 
Nombre de 

clients 
Demanda 
total [m3] 

Nombre de 
clients 

Demanda 
total [m3] 

Nombre de 
clients 

Demanda 
total [m3] 

b1 12 232 10 246 12 369 

b2 16 187 21 145 8 397 

b3 36 1038 34 662 38 1326 

Taula 6.1.4. Nombre de clients i volum total de demanda, per planta 

 

Els clients estan distribuïts al llarg del dia seguint la planificació realitzada per l’empresa el 
dia anterior. Aquest estan distribuïts en dues franges horàries diferenciades, una al matí i 
l’altre a la tarda. Estan separades per un període de temps que va de les 12:00 hores fins les 
14:00 hores, període on no hi ha comandes planificades. Aquesta situació ve provocada pels 
clients, que no demanen comandes en aquest interval de temps. 

Els clients amb un volum de demanda més elevat s’acostumen a servir en la primera franja 
de temps, pel matí, si les condicions horàries del client no exigeixen el contrari. Això permet a 
l’empresa tenir més marge de temps per servir el clients que necessiten un nombre més 
elevat de comandes. Per tant la tendència de volum de comandes en funció de l’hora és 
decreixent, i per tant es necessiten més vehicles en la primera franja horària que en la 
segona. El fet que la demanda no estigui uniformement distribuïda al llarg del dia és una de 
les causes de que es generin cues a les plantes. 
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A continuació es mostren els gràfics, corresponents a les tres jornades laborals, de les hores 
en que un camió ha de sortir de planta per servir a cada client en funció del volum total del 
client. S’indica també a quina planta pertanyen: 
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Gràfic 6.1.5. Demanda de clients per el dia 1 
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Gràfic 6.1.6. Demanda de clients per el dia 2 
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Clients del dia 3
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Gràfic 6.1.7. Demanda de clients per el dia 3 

6.2. Simulació en temps real. 

S’ha realitzat una primera simulació de les tres jornades laborals, de les quals es disposen 
dades, per validar el funcionament de l’algorisme d’intercanvi en temps real. 

Com s’ha explicat en el capítol 1, en referència al nou funcionament de la distribució diària de 
l’empresa, el vehicles realitzaran un avís cada cop que arribin a una planta o quant acabin de 
servir una comanda i l’empresa coneixerà la seva situació a partir d’un sistema GPS que 
mostrà la situació exacta del vehicle quant aquest realitza l’avís. En aquest moment 
s’utilitzarà la part de l’algorisme que correspongui amb la situació del vehicle. Si aquest està 
situat a planta s’utilitzarà l’algorisme d’assignació d’una nova comanda, i si aquest està situat 
en la posició d’un client s’utilitzarà l’algorisme de decisió de retorn a planta. 

Aquest funcionament es simula generant els avisos automàticament, a partir d’inicialitzar els 
vehicles amb una primera hora d’arribada a planta i assignant un nova hora d’avís cada cop 
que el vehicle rep una comanda nova o retorna a planta. El gestor d’avisos s’encarrega de 
gestionar els avisos ordenadament, seleccionant l’avís amb l’hora més petita i informa del 
tipus d’avís i del vehicle que el realitza. Després d’aplicar l’algorisme, l’hora del següent avís 
és assignada automàticament al vehicle. 

 

Realitzar aquesta simulació, pas a pas, simulant un funcionament en temps real de 
l’algorisme, permet comprovar que: 
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 al llarg de la jornada laboral els vehicles realitzen intercanvis a les plantes que els hi 
representa, en el moment de la decisió, el cost de retorn més baix. 

 el càlcul del cost i de les cues futures es realitza correctament. 

 els vehicles i les plantes finalitzen la jornada laboral en el moment que toca. 

 les comandes son assignades en l’ordre correcte als vehicles. 

 es serveix la totalitat de la demanda del dia.  

Es realitzarà la simulació, de cada jornada laboral en temps real, dues vegades, utilitzant 
cada cop una  previsió diferent de les cues futures. Tal com s’ha comentat en el capítol 5, 
s’han utilitzat dues maneres de realitzar aquesta previsió: amb cua futura sobrevalorada o 
amb cua futura no sobrevalorada. 

Els resultats obtinguts es mostren desglossats per cada vehicle agrupats per tipus. Aquest es 
poden observar, per cada una de les tres jornades laborals i amb cada una de les previsions, 
en l’apartat C de l’Annex. A continuació es presenta un exemple dels resultat obtinguts per el 
dia 1: 

 

Codi del 
vehicle 

hores acumulades 
[h] 

Intercanvis Total temps de cua 
[h] 

Total temps espera 
[h] 

b001 6,35 2 0,97 0,07 

b002 4,10 3 0,50 0,27 

b003 3,82 2 0,48 0,00 

b004 2,70 0 3,37 0,12 

Taula 6.2.1. Exemple dels resultats obtinguts amb el mètode d’intercanvi amb cua 
sobrevalorada 
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Codi del 
vehicle 

hores acumulades 
[h] 

Intercanvis Total temps de cua 
[h] 

Total temps espera 
[h] 

b001 3,57 2 0,42 0,00 

b002 5,05 2 0,93 0,02 

b003 4,37 3 1,57 0,22 

b004 5,22 0 0,97 0,07 

 

Taula 6.2.2. Exemple dels resultats obtinguts amb el mètode d’intercanvi amb cua no 
sobrevalorada 

 

Analitzant els resultats obtinguts s’observa que es realitzen un nombre major d’intercanvis 
amb el mètode de previsió de cues no sobrevalorades. Això es produeix ja que les previsions 
amb aquest mètode donen unes cues futures més petites que amb el mètode de cues 
sobrevalorades. Per tant hi ha una major tendència a l’intercanvi. 

El rendiment dels vehicles esta influenciat per l’hora que el vehicle inicia la jornada laboral i la 
planta a la qual esta assignat al inici del dia. Això es a causa de que els vehicles que 
comencen més tard es troben cues més elevades a les plantes i per tant tenen un temps de 
cua total més elevat. 

Observant les dades obtingudes, el rendiment dels vehicles es baix, si comparem les hores 
acumulades amb el total d’hores de cua de cada vehicle. Això es produeix perquè el volum 
de la flota de camions es massa elevat. En el següent apartat es plantejarà la possibilitat 
d’estudiar  la planificació per al dia següent, buscant el millor mètode de funcionament i 
utilitzant un nombre de camions inferior. 

 

 

 

 



Pág. 40  Memoria 

6.3. Simulació, en diferents casos, d’una jornada laboral 

Gràcies a la possibilitat de generar els avisos automàticament és pot utilitzar l’algorisme per 
comprovar la planificació de la jornada laboral del dia següent. La informació obtinguda a 
partir dels resultats de la simulació permetrà avaluar aquesta planificació per cada un dels 
mètodes de funcionament amb diferents flotes de vehicles, i analitzar, en cas que es verifiqui 
la planificació, quina configuració és adequat utilitzar. 

Es simularà les tres jornades laborals, obtingudes a partir de les dades cedides per 
l’empresa i descrites en l’apartat 6.1., amb els mètodes de funcionament següent:  

 Primer mètode: es considerarà que no és possible el canvi de planta, que és el 
funcionament actual de la distribució de l’empresa (s’anomenarà situació actual).  

 Segon mètode: els vehicles intercanviaran de planta utilitzant l’estimació de cues 
futures sobrevalorada (s’anomenarà situació desitjada amb cua sobrevalorada).  

 Tercer mètode: es permetrà també el canvi de planta, als vehicles que realitzen el 
retorn, estimant la cua futura de manera no sobrevalorada (s’anomenarà situació 
desitjada amb cua no sobrevalorada).  

L’estudi dels resultats obtinguts a les diferents simulacions, extrets dels registres que 
pertanyen a la taula historial diari  de la base de dades creada, ajudarà a assentar les bases 
per escollir un dels mètodes de funcionament plantejats. 

Un criteri indispensable serà que es cobreixi tota la demanda, però també serà important 
tenir en compte l’evolució de les cues a les plantes i el rendiment dels vehicles . 

Els resultats obtinguts, desprès de cada simulació, es mostraran resumits de la següent 
manera: 

 Nombre de camions, per tipus i per planta, utilitzats en la simulació. 

 Gràfic de l’evolució de les cues 

 Mitja de quilometres recorreguts: total de quilometres recorreguts per els vehicles al 
llarg de la jornada laboral entre en número total de vehicles. 

 Mitja d’intercanvis: total de vegades que els vehicles han retornat a una planta 
diferent a la assignada al client entre el número total de vehicles. 

 Mitja d’hores acumulades: total d’hores de treball dels vehicles entre el número total 
de vehicles. 
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 Mitja d’hores en  cua: total d’hores que els vehicles han estat en cua entre el número 
total de vehicles. 

 Mitja d’hores d’espera: total d’hores que els vehicles han estat esperant, en planta, a 
l’hora de sortida per servir la comanda a un client, entre en número total de vehicles. 

 Mitja de m3 transportats: total de m3 transportat entre el número total de vehicles. 

 Demanda coberta: s’indica si tota la comanda, planificada el dia anterior, ha estat 
servida. 

A continuació es descriurà els resultats obtinguts de les simulacions realitzades per cada un 
dels dies. 

6.3.1. Dia 1: mitja producció 

Després de realitzar les simulacions de cada un dels mètodes de funcionament amb la flota 
vehicles completa (56 vehicles), s’han obtingut els següents resultats del rendiment dels 
vehicles: 

 
Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 115,00 120,48 116,32

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 1,46 1,80

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 6,79 6,48 6,73

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 2,61 2,40 2,40

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,25 0,26 0,27

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 26,02 26,02 26,02

Demanda coberta Si Si Si

56 camions

 

Taula 6.3.1.1. Dades d’una flota de 56 vehicles per cada mètode de funcionament 

S’analitzen els obtinguts i s’observa que en els dos mètodes d’intercanvi la mitja d’hores en 
cua es inferior al mètode actual.  
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En les següents gràfiques s’observa l’evolució de les cues: 
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Gràfic 6.3.1.2. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 56 vehicles 
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Gràfic 6.3.1.3. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 
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Gràfic 6.3.1.4. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 

Les cues importants es generen en la franja de la tarda on hi ha menys demanda i només 
s’aprecia una millora en les cues en la situació d’intercanvi amb cua sobrevalorada.  

Es pot apreciar que la flota de camions esta sobre dimensionada i per tan, abans de seguir 
analitzant els mètodes de funcionament es necessari realitzar reduccions de la flota de 
vehicles. Aquestes reduccions s’han realitzat mantenint la proporció de vehicles entre les 
plantes i la proporció de tipus en cadascuna d’elles. 

S’han realitzat cinc reduccions (es mostren en l’apartat D de l’Annex), i a continuació es 
mostra l’ultima reducció en la qual es cobreix tota la demanda. Las següents simulacions 
s’han realitzat amb una flota de 34 vehicles: 

 

 Propi M3 Hora  

b1 2 3 2 7 

b2 1 4 1 6 

b3 7 13 1 21 

 10 20 4 34

Taula 6.3.1.5. Flota de 34 vehicles separats per tipus i per planta 
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S’han obtingut els següents resultats: 

 

 
Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 203,74 199,09 200,53

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 2,24 2,47

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 8,34 8,41 8,31

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 1,17 1,17 1,07

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,19 0,30 0,33

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 42,85 42,85 42,85

Demanda coberta Si Si Si

34 camions

 

 

Taula 6.3.1.6. Dades d’una flota de 34 vehicles per cada mètode de funcionament 

 

En el mètode d’intercanvi amb previsió de cua no sobrevalorada, els vehicles fan menys 
hores de cua però el mètode actual presenta un temps d’espera més baix.   

Analitzem l’evolució de les cues amb els gràfics obtinguts: 
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Situació actual sense intercanvi

0
2
4
6
8

10
12
14

700 900 1100 1300 1500 1700 1900

hores

ve
hi

cl
es b1

b2
b3

 

Gràfic 6.3.1.7. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 34 vehicles 
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Gràfic 6.3.1.8. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 34 vehicles 
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Intercanvi amb cua no sobrevalorada
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Gràfic 6.3.1.9. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 34 vehicles 

 

Les cues s’han reduït utilitzant el dos mètodes d’intercanvi de planta. Les cues en el mètode 
actual,  sobretot en el la planta b3, són molt més elevades. En canvi els temps de cua que 
s’ha obtingut dels resultats anteriors no són molt diferents d’un mètode a l’altre. Per tant, la 
utilització del mètode d’intercanvi ha permès distribuir els vehicles durant la jornada laboral, 
de manera que han augmentat lleugerament les cues a les plantes b1 i b2 i ha disminuït 
considerablement a la planta b3. 

 

6.3.2. Dia 2: baixa producció 

Es realitza les simulacions de cada un dels mètodes de funcionament amb la flota completa 
de vehicles: 
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Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 73,93 82,61 82,50

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 1,32 1,34

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 6,01 5,74 5,76

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 2,80 2,65 2,94

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,31 0,30 0,31

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 18,80 18,80 18,80

Demanda coberta Si Si Si

56 camions

 

Taula 6.3.2.1. Dades d’una flota de 56 vehicles per cada mètode de funcionament 

Les hores en cua, en el mètode d’intercanvi amb cua no sobrevalorada, són més altes que 
en el mètode actual. En el mètode d’intercanvi amb cua sobrevalorada si que s’obté un valor 
inferior però poc significatiu. 

Analitzem l’evolució de les cues amb els gràfics obtinguts: 
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Gràfic 6.3.2.2. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 56 vehicles 
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Gràfic 6.3.2.3. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 
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Gràfic 6.3.2.4. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 
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Les cues són molt elevades a causa de l’excés de vehicles que participen en la distribució. 
Com en el dia 1, realitzem diferents reduccions (es mostren en l’apartat D de l’Annex) de 
vehicles fins que almenys, en algun dels mètodes, es cobreixi la demanda. 

Realitzant les simulacions amb 29 vehicles (es mostra en l’apartat D de l’Annex) la demanda 
no es cobreix amb el mètode actual i si amb els dos mètodes d’intercanvi. Realitzant una 
reducció més, aquest cop amb 25 vehicles obtenim els següents resultats:  

 

 Propi M3 Hora  

b1 2 3 0 5 

b2 1 3 0 4 

b3 6 10 0 16 

 9 10 0 25

Taula 6.3.2.5. Flota de 25 vehicles separats per tipus i per planta 

 

 
Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 174,72 192,24 191,72

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 3,16 3,04

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 8,46 8,73 8,68

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 1,56 1,38 1,26

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,36 0,43 0,40

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 41,28 42,12 42,00

Demanda coberta No Si No

25 camions

 

Taula 6.3.2.6. Dades d’una flota de 25 vehicles per cada mètode de funcionament 
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En aquest cas, l’únic mètode que cobreix tota la demanda es el d’intercanvi amb cua 
sobrevalorada. 

El nivell d’intercanvis de planta que han realitzat els vehicles és elevat. Això es produeix 
perquè en aquesta cas hi ha un nombre de vehicles petit participant en la distribució i aquest 
s’han d’anar movent a les plantes que tenen més urgència per servir comandes.  

En el mètode d’intercanvi amb cua sobrevalorada els vehicles han treballat més hores amb 
menys temps de cua. 

Per tant, escolliríem aquest mètode per realitzar l’execució de l’algorisme en temps real de la 
distribució del dia següent. 

Analitzem l’evolució de les cues: 
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Gràfic 6.3.2.7. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 25 vehicles 
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Gràfic 6.3.2.8. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 25 vehicles 
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Gràfic 6.3.2.9. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 25 vehicles 

 

Les cues evolucionen més o menys de la mateixa manera en cadascun dels mètodes. 
Només en cas del mètode actual, la planta b3 presenta cues més elevades. En el mètode 
d’intercanvi amb cua no sobrevalorada, l’acumulació de vehicles en planta és més 
homogènia.  
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6.3.3. Dia 3: alta producció 

Es realitza les simulacions de cada un dels mètodes de funcionament amb la flota completa 
de vehicles: 

 
Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 124,50 132,86 135,80

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 1,73 1,91

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 7,42 7,35 7,27

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 3,31 2,65 2,98

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,20 0,18 0,19

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 37,36 37,36 37,36

Demanda coberta Si Si Si

56 camions

 

Taula 6.3.3.1. Dades d’una flota de 56 vehicles per cada mètode de funcionament 

 

Amb les dades obtingudes confirmen que el dia d’estudi és un dia amb molta demanda ja 
que els temps d’espera són inferiors als dels altres dos dies. 

Les hores de cua són molt més elevades utilitzant el mètode actual, augmentant així les 
hores treballades per els vehicles.  En els altres dos mètodes les hores de cua són inferiors, i 
d’entre aquest dos, és en el mètode d’intercanvi amb cua sobrevalorada on es donen les 
hores de cua més baixes. 

Analitzem l’evolució de les cues: 
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Gràfic 6.3.3.2. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 56 vehicles 
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Gràfic 6.3.3.3. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 
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Intercanvi amb cua no sobrevalorada

0

5

10

15

20

25

30

700 900 1100 1300 1500 1700 1900

hores

ve
hi

cl
es b1

b2
b3

 

Gràfic 6.3.3.4. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 56 vehicles 

S’observa, en els tres mètodes de funcionament, que en la franja matinal les cues són baixes 
però van augmentant considerablement en la franja de la tarda a causa de la disminució del 
volum de demandes. 

Realitzant les simulacions amb 44 vehicles (es mostra en l’apartat D de l’Annex) la demanda 
es cobreix en els tres mètodes, però es produeix el mateix efecte en les cues que amb la 
flota completa. Realitzant una reducció amb 35 vehicles (es mostra en l’apartat D de l’Annex) 
l’efecte en les cues es redueix, però no es cobreix la demanda en cap dels casos. 

Es realitzen les simulacions, amb cada un dels mètodes, amb una flota de 36 vehicles: 

 

 Propi M3 Hora  

b1 2 4 2 8 

b2 1 4 1 6 

b3 7 14 1 22 

 10 22 4 36

Taula 6.3.3.5. Flota de 36 vehicles separats per tipus i per planta 
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Situació actual 

sense 

intercanvi

Intercanvi amb 

cua 

sobrevalorada

Intercanvi amb 

cua no 

sobrevalorada
Mitja de Km recorreguts 

[Km/vehicle] 202,08 209,83 215,42

Mija d'intercanvis 
[intercanvis/vehicle] 0,00 1,75 2,42

Mitja d'hores acumulades 
[hores/vehicle] 8,95 8,97 9,00

Mitja d'hores en cua 
[hores/vehicle] 2,28 2,09 1,97

Mitja d'hores d'espera 
[hores/vehicle] 0,18 0,24 0,24

Mitja de m3 transportats 
[hores/vehicle] 57,89 58,11 57,72

Demanda coberta No Si No

36 camions

 

 

Taula 6.3.3.6. Dades d’una flota de 36 vehicles per cada mètode de funcionament 

 

De les dades obtingudes amb la flota de 36 vehicles destaca que el temps de cua en els dos 
mètodes d’intercanvi es més baix que amb el mètode actual, però només s’aconsegueix 
cobrir tota la demanda amb el mètode d’intercanvi de planta amb cua sobrevalorada. Per tant 
aquest seria el mètode escollit per realitzar la distribució el dia següent. 

Observem ara l’evolució de les cues per cada mètode:  
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Situació actual sense intercanvi
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Gràfic 6.3.3.7. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode de funcionament actual i 
amb una flota de 36 vehicles 
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Gràfic 6.3.3.8. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua sobrevalorada i amb una flota de 36 vehicles 
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Gràfic 6.3.3.9. Evolució de la cua en cada planta utilitzant el mètode d’intercanvi de planta 
amb previsió de cua no sobrevalorada i amb una flota de 36 vehicles 

 

L’augment de la cua en la franja de temps de la tarda no es redueix en el sistema de 
funcionament actual amb aquest nombre de vehicles. En els dos mètodes d’intercanvi es 
manté la tendència a augmentar la cua en la franja de la tarda, però les cues són més 
baixes. Aquesta disminució es més destacada amb el mètode d’intercanvi amb cua no 
sobrevalorada, on els vehicles estan més repartits entre las plantes a causa d’una major 
mitja d’intercanvis. 
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7. Valoració econòmica 

La valoració econòmica correspon a suposar que la modelització i anàlisi del sistema 
estudiat ha esta fet per una enginyeria. En aquest cas els costos principals a considerar són: 

 cost de les hores de l’enginyer  

 amortització del hardware utilitzat 

 amortització del software utilitzat 

 material fungible 

 

Enginyer analista  

50 € / hora  x  600 hores 30000 € 

Desenvolupament dels models  

Cost de les 

hores de 

personal 

35 € / hora  x  300 hores 10500 € 

 

Ordinador  Cost del 
hardware 1200 €   x  15 % d’us 180 € 

 

Visual Basic, software ofimàtic (Windows, Office,...)  Cost del 
software 170€   x  50 % d’us 85 € 

 

Electricitat, paper, tinta impressora, etc 150 € Material 
fungible   
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Total abans d’impostos 40915 €

+ 16 % d’I.V.A. 6546 €

TOTAL 47461 €

 

Amb aquesta valoració econòmica, el cost total del projecte és de 47461 euros. 
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Conclusions 

Una empresa del sector de la construcció, dedicada a la producció i distribució, disposa de 
diverses plantes de producció que treballen de manera independent amb vehicles assignats 
en funció de la planificació de les comandes que es realitza el dia anterior. L’empresa 
proposa un canvi de funcionament de manera que els camions puguin retornar, al llarg del 
dia, a una planta de producció diferent a l’assignada a l’inici del dia. La raó principal per a 
que l’empresa es plantegi un canvi de funcionament és l’existència de cues de vehicles 
importants a les plantes, al llarg de la jornada laboral. Això ha creat la necessitat de tenir una 
eina que gestioni aquest nou funcionament. Aquesta eina, l’algorisme de retorn pels vehicles 
que realitzen la distribució, s’encarregarà de decidir la planta a la que han de retornar els 
vehicles. En aquest projecte s’ha dissenyat aquest algorisme, que assigna, en temps real, la 
planta de retorn. 

La creació i aplicació de l’algorisme per gestionar la distribució física ha permès extreure les 
següents consideracions: 

 L’algorisme dissenyat permet assignar a cada camió, en temps real, la planta de 
retorn amb el criteri de cost de desplaçament i de temps de cua prevista mínim. 

 Amb l’intercanvi de vehicles s’aconsegueix distribuir la cua entre les plantes de la 
zona. A les plantes de més producció la cua disminuirà, augmentant lleugerament a 
les altres. 

 L’intercanvi de vehicles, permet ens certs moments del dia disminuir la cua a les 
plantes, ja que segons els criteris de decisió, els vehicles retornen a les plantes que 
tenen menys cua o tenen necessitat de vehicles.  

 L’intercanvi es mostra adequat per disminuir les cues tot i que aquestes continuen 
sent elevades a causa de l’excés de vehicles assignat, el dia anterior, a cada planta. 
Aquest excés s’accentua a les plantes de més alta producció. Així doncs l’algorisme 
redistribueix les cues, augmentant la de les plantes de menys producció i disminuint 
les de més alta producció. 

 Establir la possibilitat de canvi de planta de retorn pels vehicles és eficaç quan es 
disminueix la flota de vehicles per planta de manera convenient, qüestió que s’ha de 
fer en la planificació del dia anterior. Això vol dir tenir en compte el tipus de vehicle 
que s’elimina i la planta origen a la qual pertany. 
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 La possibilitat de simular, utilitzant l’algorisme creat, una jornada laboral ha facilitat a 
l’empresa una eina per a poder validar la planificació de la jornada laboral del dia 
següent. Aquesta validació permetrà decidir el mètode de funcionament a utilitzar per 
realitzar la distribució física i si el nombre de vehicles per tal de que es cobreixi tota la 
demanda és adequat. 

 Una bona planificació del dia anterior a la jornada laboral permetrà, cobrir tota la 
demanda amb un nombre menor de vehicles amb el mètode de funcionament 
adequat. Amb això s’aconseguirà reduir les cues a les plantes, augmentar el 
rendiment dels vehicles i reduir el cost de la distribució física de l’empresa. 
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