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Resum 

Aquest projecte pretén elaborar una sèrie d’eines de suport per l’estudi de sistemes de 
fabricació flexible mitjançant la simulació basada en esdeveniments discrets. Una simulació 
d’esdeveniments discrets és aquella que pot ser representada per una sèrie de successos. 
La simulació va movent-se d’un d’aquests successos a un altre, a mesura que transcorre el 
temps.  

Un sistema de fabricació flexible pot ésser modelitzat a partir de les xarxes de Petri. 
Aquestes xarxes són un llenguatge formal i gràfic format per arcs, llocs i transicions que és 
adequat per representar, entre altres, concurrències o recursos compartits, els quals són 
molt importants en sistemes de fabricació. D’altra banda una simulació d’esdeveniments 
discrets pot ésser simulada amb codi SIMAN (SIMulation ANalysis), que és un llenguatge de 
simulació modelat a partir de blocs. 

D’aquesta manera, el primer que es vol és generar, de manera automàtica i a partir d’una 
xarxa de Petri que representi un sistema de fabricació flexible, el codi SIMAN corresponent a 
aquest sistema. Per fer-ho, és necessari estudiar quines són les relacions entre els elements 
d’una xarxa i els blocs utilitzats en SIMAN. Per assolir aquest objectiu, es desenvolupa un 
mòdul en el programa PIPE (Platform Independent Petri-net Editor), el qual és un programa 
destinat a l’edició i anàlisi de xarxes de Petri. 

Com a segon objectiu, es planteja l’anàlisi quantitatiu dels sistemes modelats en llenguatge 
SIMAN, el qual pot permetre estudiar certs paràmetres del sistema anteriorment representat 
en una xarxa de Petri. Per a complir aquest objectiu, es desenvolupa un programa 
independent que permet l’edició de certs paràmetres dels models SIMAN i l’anàlisi de 
diversos aspectes referents als resultats (estudi del transitori o de la correlació, número de 
rèpliques per obtenir certa bondat, validació del model, comparació de models i anàlisi 
factorial).  

Finalment, es tenen en compte aspectes econòmics i d’impacte ambiental com poden ser 
els estalvis en material i proves d’un sistema al simular, o l’estalvi de temps que comporta 
l’automatització a l’hora de generar el codi de simulació. En aquest sentit, es desenvolupen 
totes les aplicacions a través i com a programari lliure. 
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1. Prefaci 

Quan es vol analitzar un sistema de fabricació s’ha de comprovar la seva correcció a nivell 
lògic (i.e. anàlisi qualitatiu) i s’han d’avaluar els resultats que se n’obtenen (i.e. anàlisi 
quantitatiu). Les xarxes de Petri i la simulació orientada a esdeveniments discrets són eines 
que permeten dur a terme els dos aspectes comentats i, per tant, són àmpliament utilitzades 
tant a nivell acadèmic com professional. Existeixen paquets informàtics que permeten 
treballar amb un o altre d’aquests mètodes i en concret s’ha treballat amb el programa PIPE 
(Platform Independent Petri-net Editor) per a la creació i estudi de les xarxes de Petri i amb 
el llenguatge SIMAN per a la simulació d’esdeveniments discrets.  

El primer d’aquests programes, el PIPE, és una eina gràfica, de codi lliure i gratuït basada 
en JAVATM que presenta una interfície gràfica molt simple a la vegada que ofereix una 
capacitat d’anàlisi molt adequada i la possibilitat d’incorporar ampliacions a base de mòduls 
carregables. El SIMAN és un llenguatge de simulació àmpliament utilitzat i que ha demostrat 
clarament la seva vàlua en el món de la simulació. 

De totes maneres, no es pot afirmar que tots els aspectes possibles estiguin ben resolts pels 
softwares actuals. Tot i la possibilitat de treballar amb tots dos mètodes, es troba a faltar 
l’existència de programes que permetin passar d’una manera còmoda del model en xarxa de 
Petri a la modelització en llenguatge SIMAN. De la mateixa manera, ARENA no ofereix la 
possibilitat de realitzar certs anàlisis de manera gràfica i intuïtiva. 
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2. Introducció 

Tenint en compte les mancances en el món de la modelització i simulació de sistemes de 
fabricació, l’objectiu d’aquest projecte es concentra en dos aspectes: 

1. Oferir una eina capaç de generar el codi SIMAN d’un model associat a un sistema de 
fabricació flexible o a qualsevol exercici acadèmic basat en les xarxes de Petri. 

2. Crear un software complementari a ARENA que, aprofitant la seva capacitat de 
simulació, ofereixi la possibilitat de realitzar un anàlisi de resultats d’una manera 
gràfica i intuïtiva. 

Ambdues aportacions són útils a nivell acadèmic per a entendre millor el món de la simulació 
orientada a esdeveniments discrets, així com la comprensió de les conclusions que es 
deriven de l’anàlisi dels resultats. Per això, és interessant que els dos paquets siguin oferts 
com a codi lliure per a què qualsevol persona pugui usar-lo, tot ampliant i millorant el codi 
base. Així, el llenguatge de programació triat ha estat el llenguatge JAVATM [1]. 

La generació de codi SIMAN a partir de xarxes de Petri està pensada per treballar amb 
xarxes de Petri ordinàries. Aquesta restricció ha estat obligada degut a la limitació inherent 
en el software PIPE utilitzat com a base per a aquesta primera part. Per la part d’anàlisi 
quantitatiu dels resultats de les simulacions, s’ha limitat la capacitat de treball del programa a 
aquelles funcions assolibles a partir del codi generat a la primera part. El codi SIMAN 
presenta moltes possibilitats de modelització que no es contemplen específicament en el 
programa ja que compliquen excessivament la interacció amb l’usuari sense aportar una 
utilitat pràctica. 

En la primera part d’aquesta memòria es presenten els elements teòrics dels quals s’ha 
partit per a la realització del projecte. En concret es tracten en profunditat suficient les xarxes 
de Petri, el llenguatge PNML, el programa PIPE, la simulació d’esdeveniments discrets i el 
llenguatge SIMAN en aquest ordre. A continuació es descriu el desenvolupament i 
funcionament del mòdul d’ampliació de PIPE, el qual s’ha realitzat  per a permetre la 
traducció automàtica del model representat en xarxa de Petri a codi SIMAN. En el quart 
capítol es troba detallat el software CASA (Computer Aided Simulation Analysis) que s’ha 
desenvolupat per aquest projecte i que permet l’anàlisi dels resultats obtinguts al realitzar la 
simulació de manera gràfica i intuïtiva. Els dos següents capítols s’han dedicat a l’estudi 
d’impacte ambiental i a l’anàlisi de costos. Finalment, es pot trobar la conclusió on es recull 
una valoració de la feina realitzada. A més, cal destacar la inclusió d’annexes amb el codi 
del programari detallat, així com casos d’exemple per la utilització del mòdul de PIPE i un 
manual d’usuari del programa CASA. 
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3. Base teòrica i software emprat 

3.1. Xarxes de Petri 

3.1.1. Generalitats i funcionament bàsic 

Les xarxes de Petri són una representació d’una realitat a partir de simples objectes, 
relacions i regles que permeten emular comportaments complexes [2]. Presenten una 
representació gràfica simple i intuïtiva, a la vegada que es poden tractar matemàticament en 
un nivell de profunditat més elevat. Això és interessant a l’hora d’estudiar-ne les propietats. 

Un dels factors més interessants que ofereixen és la capacitat de representar sistemes que 
impliquin evolucions en paral·lel, sincronitzacions i compartició de recursos. Per això, són 
molt útils per a la modelització de sistemes dinàmics basats en esdeveniments discrets. 

Qualsevol model representat amb una xarxa de Petri consta de dues parts: 

• Estructura de la xarxa: graf dirigit, bipartit i ponderat que representa la part estàtica 
del sistema. 

• Marcat: conjunt de marques i distribució que representa la part dinàmica del sistema. 

L’estructura de la xarxa està formada per llocs i transicions, interrelacionats amb arcs 
ponderats. Els llocs són els receptacles de les marques i les transicions, en disparar-se, 
gestionen els canvis en el marcat de la xarxa (Fig.   3.1, a i b). Els arcs només poden anar 
d’un objecte donat a un de l’altre tipus (de lloc a transició o de transició a lloc); i el valor que 
se’ls assigna s’anomena el pes de l’arc. 

El marcat és l’assignació d’una sèrie de marques a certs llocs de l’estructura de la xarxa 
(Fig.   3.1, c). Aquestes marques indiquen si una acció s’està duent a terme o si un recurs es 
troba disponible. Així doncs, la distribució d’aquestes marques en la xarxa en determina 
l’estat. 

 

Fig.   3.1  Símbols corresponents a: 
a) un lloc; b) una transició; c) un lloc amb tres marques 
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L’evolució de l’estat ve determinat pel moviment de les marques que, com s’ha comentat, ve 
gestionat per les transicions. D’aquest fet se’n diu joc de marques i ve controlat per unes 
regles molt simples: 

• Una transició està habilitada (per un determinat marcat) si tots els seus llocs 
d’entrada tenen almenys tantes marques com indica el pes de l’arc que els uneix 
(Fig.   3.2, a i b).  

 

• Una transició es pot disparar si, i només si, està habilitada. Però que estigui 
habilitada no implica que s’hagi de disparar obligatòriament. 

• El dispar d’una transició retira de cada lloc d’entrada un nombre de marques igual al 
pes de l’arc que els uneix, i afegeix als llocs de sortida tantes marques com indiquin 
els arcs respectius. Si algun arc no té el pes indicat, es sobreentén que val u (Fig.   
3.3, a i b). 

 

Fig.   3.2  Exemple de transició: a) habilitada; b) no habilitada 

Fig.   3.3  Exemple de dispar d’una transició. 
a) Situació abans del dispar; b) Situació després del dispar 
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3.1.2. Abstracció matemàtica 

Les xarxes de Petri es poden representar matemàticament en forma de matrius i vectors. 

L’estructura de la xarxa queda clarament definida amb dues matrius de dimensions PxT, on 
P és el nombre de llocs i T el nombre de transicions. Les matrius són les que segueixen 

• La matriu de Pre-incidència (Pre): Recull la informació dels arcs que entren a les 
transicions. 

• La matriu de post-incidència (Post): Recull la informació dels arcs que surten de les 
transicions. 

Si una xarxa és pura (no existeix cap parell lloc-transició que formi un llaç) llavors la xarxa es 
pot caracteritzar per una única matriu d’incidència C = Post-Pre, on els valors positius 
representen post-incidències i els negatius les pre-incidències. 

El marcat es pot representar com un vector de longitud P, on P és el nombre de llocs. Cada 
posició indica el nombre de marques que hi ha en el lloc indicat.  

Cada vegada que es dispara una transició, el marcat es veu afectat segons l’equació d’estat 
(Eq. 3.1). En ella s’expressa que s’assoleix un marcat M2 al disparar la transició t des del 
marcat M1. Es defineix et com el vector on totes les components són nul·les menys la 
corresponent a la columna de la transició t, que val u. 

[ 01221 ≥⋅+=⇔> teCMMMtM  (Eq.  3.1)

Es defineixen també els conceptes de P-invariant i T-invariant, ambdós propietats 
estructurals de la xarxa i independents del marcat. Els P-invariants indiquen que el nombre 
de marques en el conjunt de llocs senyalat es manté constant. Els T-invariants defineixen un 
comportament cíclic en un subconjunt de la xarxa. Aquests conceptes són molt útils per a 
l’estudi de les propietats qualitatives de les xarxes. 

3.1.3. Propietats qualitatives 

Els models representats amb xarxes de Petri presenten una sèrie de propietats inherents a 
l’estructura de la xarxa. Aquestes propietats, citades a continuació, són importants per 
determinar la validesa del model i poder-ne preveure certs comportaments 

Acotació: Un sistema està acotat si el seu espai d’estats és finit. 
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Vivacitat: Un sistema és viu si des de qualsevol marcat assolible existeix una seqüència de 
dispars que permet habilitar qualsevol transició. 

Reversibilitat: Un sistema és reversible si des de qualsevol marcat assolible existeix una 
seqüència de dispars que permet tornar a l’estat inicial. Això implica que el sistema no ha de 
presentar bloquejos. 

Exclusió mútua: En un sistema existeix exclusió mútua si per a algun marcat no es poden 
disparar simultàniament dues transicions o no es poden marcar simultàniament dos llocs. 

3.1.4. Classificació 

Les xarxes de Petri es poden classificar en diverses subcategories en funció de certs factors 
condicionants. 

La separació més general distingeix entre xarxes autònomes i no autònomes, sent les 
primeres aquelles sense cap interpretació determinada, mentre que les segones 
representen un sistema on cada lloc i transició té una interpretació concreta. 

Les xarxes autònomes es poden dividir en xarxes de Petri ordinàries i en abstraccions. Les 
xarxes ordinàries es separen a la vegada en grafs d’estat, grafs marcats, xarxes d’elecció 
múltiple i xarxes simples. Mentre que les abstraccions es divideixen en xarxes de Petri 
generalitzades, colorades i de capacitat finita. 

Pel que fa a les xarxes no autònomes, podem trobar les sincronitzades, les interpretades, 
les temporitzades i les estocàstiques. 

3.1.5. Modelat amb Xarxes de Petri 

Entre tots els sistemes que es poden simular amb xarxes de Petri, prenen gran importància 
els sistemes de fabricació flexible. Al representar un sistema real, cada lloc i transició té un 
significat concret, de manera que la xarxa de Petri corresponent és no autònoma. 

En termes generals, un sistema de fabricació flexible consta de dos elements: activitats i 
recursos. Un exemple d’activitat podria ser un procés de mecanitzat en una peça, mentre 
que un recurs podria ser la màquina que ha de fer aquest mecanitzat. Així doncs, en les 
xarxes de Petri, els llocs poden estar representant activitats o recursos. 

La interpretació que es fa de les marques que hi ha en un lloc depèn de què representi 
aquest lloc. S’ha establert com a criteri que en els llocs que representen activitats, el nombre 
de marques indica el nombre d’elements que s’estan tractant; mentre que per als llocs que 
representen recursos, les marques indiquen el nombre de recursos disponibles en cada 
moment. 

 



Eines de suport per l'estudi de sistemes de fabricació mitjançant la simulació d’esdeveniments discrets  Pàg. 13 

La teoria de xarxes de Petri distingeix els diferents tipus de llocs segons llocs de tipus A, B o 
C. En ella, els llocs de tipus A són les activitats, els de tipus B representen els recursos fixes 
(màquines, robots, etc) i els llocs de tipus C representen els recursos variables (paletes, 
fixacions, etc). 

3.2. El llenguatge PNML 

El Petri Net Markup Language (PNML) és un format d’intercanvi basat en XML i pensat per 
xarxes de Petri. Aquest format suporta qualsevol versió de xarxes de Petri, ja que es poden 
definir nous tipus de xarxes de Petri amb els Petri Net Type Definitions (PNTD) (Definicions 
de tipus de xarxes de Petri) 

Una de les tasques més requerides dins de les eines de xarxes de Petri és la capacitat 
d’exportar les xarxes a altres programes i d’importar-les des d’altres eines. No obstant, la 
multitud de tipus de xarxes de Petri, així com de programes i tipus d’arxius per aquestes 
xarxes, fan que aquesta tasca en principi senzilla sigui problemàtica. Això fa impossible 
dissenyar totes les possibles eines d’exportació i importació. Aquesta situació va ser el punt 
de partida per dissenyar un estàndard comú en la “International Conference on Application 
and Theory of Petri Nets 2000”. D’entre les diverses propostes basades en el format XML, 
es va decidir adoptar el format PNML com a estàndard general. 

Els principis bàsics que van marcar el disseny del format PNML van ser els de llegibilitat, 
universalitat i mutualitat. 

 Llegibilitat: El format ha de poder ser entès per l’ull humà i editable per un editor de 
text convencional. Això es pot garantir a partir de l’ús del format XML. 

 Universalitat: El format no pot excloure cap tipus de xarxa de Petri. De fet, hauria de 
ser possible representar qualsevol tipus de xarxa de Petri amb qualsevol tipus 
d’extensió. Per garantir-la s’afegeix tota la informació addicional d’un tipus 
particular de xarxa de Petri als objectes de la xarxa. Això es fa etiquetant aquests 
objectes i la pròpia xarxa. Les etiquetes permeses i els seus possibles valors 
estan definits per el PNTD. 

 Mutualitat: El format ha de permetre extreure tanta informació com sigui possible 
d’una xarxa de Petri, encara que el seu tipus sigui desconegut. Així, el format ha 
d’extreure els principis i notacions bàsiques de les xarxes de Petri. Aquesta 
mutualitat es garanteix amb les convencions, les quals són un conjunt d’etiquetes 
estandarditzades. De fet, les convencions són una col·lecció extensible de possibles 
etiquetes amb una descripció de la seva semàntica i el seu ús. És a partir d’aquestes 
etiquetes que es pot construir un nou PNTD. 

 



Pàg. 14  Memòria 

3.2.1. Conceptes generals 

Així doncs, per assegurar aquests requeriments bàsics es defineix un format general. 
Bàsicament el format general del PNML és un graf etiquetat amb dos tipus de nodes: 
llocs i transicions, tot i que conté altres conceptes, que es representen en la Fig.   3.4 

Xarxes de Petri i objectes: Un arxiu que compleix el format d’intercanvi s’anomena fitxer 
de xarxa de Petri i pot contenir diverses xarxes. Cada xarxa està formada per objectes, 
els quals, bàsicament, representen l’estructura gràfica de la xarxa. Així, un objecte pot ser 
un lloc, una transició o un arc. A més a més, hi ha altres tipus d’objectes destinats a 
estructurar la xarxa, com són les pàgines, els llocs de referència i les transicions de 
referència. Cada objecte d’un fitxer de xarxa de Petri té un únic identificador. 

Etiquetes:  Cada objecte pot tenir diverses etiquetes, l’objectiu de les quals es assignar 
un significat més profund a aquest objecte. Així, una etiqueta pot representar, per 
exemple, el nom d’un objecte, el marcat inicial d’un lloc, o bé la inscripció d’un arc. A més 
a més, la pròpia xarxa pot tenir etiquetes, com per exemple les declaracions de funcions i 
variables emprades en les inscripcions dels arcs. Hi ha dos tipus d’etiquetes: anotacions i 
atributs. Les primeres són etiquetes que tenen un domini infinit de valors legals, com són 
els noms, marcats o inscripcions en arcs. En canvi, els atributs són etiquetes amb un 
domini petit de valors legals. 

Informació gràfica: Cada objecte i cada anotació està dotat d’algun tipus d’informació 
gràfica, la posició de la qual està expressada en coordenades cartesianes (x-y). Així, per 
exemple en el cas d’un arc, tenim una llista de posicions que defineixen els punts 
entremitjos dels arcs o per un lloc tenim la seva posició absoluta. 

Informació específica de l’eina: Pot ser necessari per algunes eines guardar informació 
complementària que no s’haurà d’utilitzar en altres eines. Així, per guardar aquesta 
informació es poden emprar etiquetes específiques. La informació de l’etiqueta depèn de 
l’eina específica, però s’ha d’assignar un nom específic de l’eina per tal que altres 
programes puguin passar per alt aquestes etiquetes. 

Pàgines i nodes de referència: Es pot estructurar una xarxa de Petri amb l’ajuda de 
pàgines, que són objectes que poden consistir d’altres objectes. Un arc, però, només 
podrà connectar llocs i transicions de la mateixa pàgina. A partir de nodes (llocs i 
transicions) de referència es poden connectar nodes de diverses pàgines, sempre que 
s’evitin les referències cícliques. 
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 Fig.   3.4 Elements que formen el format PNML 

3.2.2. PNTD: Definicions de tipus 

Les etiquetes disponibles i les combinacions legals d’aquestes per un objecte particular 
estan definides per un tipus de xarxa de Petri. De fet, un tipus de xarxa de Petri és un 
document que defineix la sintaxi XML de les etiquetes; aquest document és un DTD 
(document type definition) que s’anomena PNTD. Conceptualment, un PNTD és una 
especificació del format general mostrat a l’apartat anterior i afegeix les definicions de les 
etiquetes als objectes i a la xarxa respectivament. 

Tot i que un tipus de xarxa de Petri (PNTD) es pot definir lliurement, a la pràctica 
s’utilitzen convencions. És a dir, s’escullen les etiquetes d’entre una col·lecció d’etiquetes 
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predefinides. Així, gràcies a les convencions es pot garantir que tots els tipus de xarxa 
utilitzen les etiquetes amb cert nom per definir els mateixos objectes. Cal destacar que 
aquestes convencions no formen part del PNML, sinó que el PNML només ofereix els 
mecanismes per definir aquestes convencions. 

El procés de definició de les convencions està encara en marxa i en constant evolució. 
Per això, a l’hora de realitzar el mòdul de PIPE s’ha emprat el format base que utilitza el 
programa per definir les xarxes de Petri, afegint només aquelles etiquetes indispensables. 

3.2.3. Exemples del format PNML 

Primer de tot, és necessari definir com és la sintaxi del llenguatge PNML. Com ja s’ha 
destacat, aquest llenguatge està basat en el XML (Extensible Markup Language). Així, els 
objectes de les xarxes de Petri es representen com elements de XML. Un element XML està 
inclòs entre una etiqueta d’inici (<element>) i una etiqueta de final (</element>). Aquests 
elements, a més a més, poden tenir atributs per dotar-los d’informació addicional. Aquests 
atributs estan representats per assignacions d’un valor a una clau (el nom de l’atribut) dins 
l’etiqueta inicial de l’element <element clau=valor>. Aquests elements poden contenir text 
o més elements XML. 

Primer de tot, s’analitza l’exemple d’un lloc determinat. En aquest cas es tracta del lloc P1. 
Es pot veure com dintre l’etiqueta <graphics> hi apareix l’atribut position, encarregat de 
definir la posició de l’objecte. A més a més, hi apareixen les etiquetes <name> que conté el 
nom del lloc i l’etiqueta <inititalMarking>, amb informació sobre quin és el marcat inicial, així 
com aspectes gràfics. 
<place id="P1"> 
 <graphics> 
  <position x="151.0" y="211.0"/> 
 </graphics> 
 <name> 
  <value>P1</value> 
  <graphics/> 
 </name> 
 <initialMarking> 
  <value>0</value> 
  <graphics> 
   <offset x="0.0" y="0.0"/> 
  </graphics> 
 </initialMarking> 
</place> 
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Pel que respecta a les transicions, aquestes tenen una sintaxis similar. Així, conserven 
l’etiqueta <graphics> i l’etiqueta <name> amb les mateixes funcions que per a un lloc, però 
se’n troben 3 més: <orientation>, l’atribut de la qual té informació sobre l’orientació gràfica de 
la transició; <rate>, referent a les probabilitats de dispar d’aquesta transició; i <timed>, per 
expressar si la transició depèn del temps. 
<transition id="T0"> 
 <graphics> 
  <position x="166.0" y="151.0"/> 
 </graphics> 
 <name> 
  <value>T0</value> 
  <graphics/> 
 </name> 
 <orientation> 
  <value>90</value> 
 </orientation> 
 <rate> 
  <value>1.0</value> 
 </rate> 
 <timed> 
  <value>false</value> 
 </timed> 
</transition> 

Finalment, el cas dels arcs és similar als anteriors, essent l’etiqueta <inscription> la referent 
al pes de l’arc. 
<arc id="T7 to P5" source="T7" target="P5"> 
 <graphics/> 
 <inscription> 
  <value>1</value> 
  <graphics/> 
 </inscription> 
 <arcpath id="000" x="346" y="362" curvePoint="false"/> 
 <arcpath id="001" x="479" y="439" curvePoint="false"/> 
</arc> 

 



Pàg. 18  Memòria 

3.3. PIPE (Platform Independent Petri-Net Editor) 

3.3.1. Introducció 

PIPE és un editor de xarxes de Petri molt visual i intuïtiu que cobreix les necessitats del 
present projecte. Entre altres aspectes, aquest programa presenta com a gran interès el fet 
d’estar basat en JAVATM, amb un funcionament multiplataforma. A més, és un programa 
gratuït de lliure distribució a la xarxa i de codi obert, de manera que s’hi poden fer 
modificacions amb total llibertat [3]. 

Aquest software ha estat desenvolupat al Department of Computing del Imperial College, de 
Londres, i portat a terme per diversos alumnes de postgrau sota la direcció de James D. 
Bloom,  en l’actualitat encarregat del manteniment del programa. 

Un dels motius principals per desenvolupar el programa va ser que tots els editors de xarxes 
de Petri disponibles eren difícils d’utilitzar i poc intuïtius. Estava clar que aconseguir una 
aplicació fàcil d’usar era un punt clau en el disseny, de manera que el programa fos una 
forma simple, veloç i eficient de crear xarxes de Petri. 

No obstant això, normalment les funcionalitats del programes existents es limiten a aquelles 
que els programadors creuen convenient incloure en el moment de desenvolupar-lo. És per 
això que al desenvolupar el projecte PIPE un dels punts en els quals es centrar l’atenció fou 
crear una eina que suportés la càrrega i descàrrega de mòduls d’anàlisi en temps 
d’execució. A partir d’una interfície de mòdul, els usuaris tenen la capacitat d’escriure els 
seus propis mòduls d’anàlisi implementant simplement aquesta interfície. Això es tradueix en 
que l’usuari és capaç de dur a terme tot tipus d’anàlisi utilitzant una sola aplicació. A més, el 
programa utilitza el format estàndard de xarxes de Petri basat en XML, el PNML, fent que el 
programa sigui capaç d’analitzar xarxes de Petri creades amb altres aplicacions que utilitzin 
el mateix estàndard. 

3.3.2. Estructura interna de PIPE  

El programa PIPE ha estat creat sota una arquitectura del tipus Model-Vista-Controlador 
(MVC) que permet separar l’aplicació en tres àrees diferents, resultant en un entorn més 
simple i efectiu. La Fig.   3.5 representa esquemàticament l’estructura interna de PIPE. 
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Fig.   3.5 Estructura interna de PIPE 
 

Model: És la part principal de l’aplicació i conté l’estat i les dades que està representant 
l’aplicació. En el moment en què es produeixen canvis significatius al model, aquest 
actualitza totes les vistes. En el cas del PIPE, el model és la capa de dades, que s’anomena 
datalayer. 
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Vista: És la interfície d’usuari, destinada a mostrar informació sobre el model per pantalla. 
Tot objecte que necessita informació del model necessita ser registrat al model. En PIPE, la 
vista és la representació gràfica d’una xarxa de Petri. 

Controlador: És la part de la interfície d’usuari que permet interaccionar amb l’aplicació. En 
PIPE es tracta d’un contenidor de la classe Swing de JAVATM, que controla les xarxes de 
Petri de manera individual. 

Aquest patró de disseny permet tenir una estructura clara amb possibilitat d’ampliar el 
programa còmodament, dotant-lo, així, de modularitat i flexibilitat. Aquesta modularitat es 
veu reflectida en els mòduls d’anàlisi que inclou, i la facilitat que ofereix per a afegir-ne de 
nous. 

3.3.3. Capa de Dades (Data Layer) 

La capa de dades està formada bàsicament per un paquet anomenat PNMLData. Aquest 
paquet conté totes les classes usades per representar una xarxa de Petri i es fa servir per: 

1. Obrir i guardar les xarxes de Petri des d’un fitxer 

2. Emmagatzemar la informació sobre les xarxes de Petri que té obertes i calcular-ne la 
matriu d’incidència i el marcat 

3. Guardar el model de xarxa de Petri de forma que faciliti la seva representació gràfica 

4. Modificar el marcat en el moment de disparar les transicions. 

Un model de xarxa de Petri està format per llocs, transicions, arcs, una matriu de marcat i 
una matriu d’incidència. Tant els llocs com les transicions tenen alguns atributs que 
caracteritzen les seves propietats, com poden ser el nom i la posició. Aquests atributs es 
guarden en variables internes de cada objecte. L’ús de l’herència assegura que les variables 
comuns i els seus mètodes d’accés només existeixin una vegada (Fig.   3.6). 
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Fig.   3.6  Esquema de l’herència a la capa de dades 

Cada xarxa de Petri s’encapsula per una instància de la classe PNMLData. La classe 
PNMLData conté tots els objectes de xarxes de Petri guardats en Arrays, conté mètodes 
d’accés a tots els objectes interns i mètodes per poder realitzar càlculs referents a la xarxa: 
el marcat inicial, el marcat actual, les matrius de pre-incidència i post-incidència o les 
transicions habilitades. 

La classe PNMLData també gestiona el dispar de les transicions. Així doncs, existeixen 
mètodes que permeten disparar tant una transició específica seleccionada com una transició 
aleatòria. Aquest dispar aleatori s’aconsegueix a través del generador de números aleatoris 
de JAVATM amb la qual cosa és possible escollir de manera aleatòria una transició del 
conjunt de transicions habilitades. El càlcul del resultat de disparar una transició es fa 
segons l’Eq. 3.1, corresponent a la teoria de xarxes de Petri, i presentada a l’apartat 3.1.2. 

Gràcies a l’ús del patró de disseny MVC tots els canvis generats en el PNMLData, com per 
exemple afegir un nou objecte o disparar una transició, es mostren immediatament en 
pantalla. El PNMLData s’utilitza com el model, guardant la informació de la representació 
gràfica. Quan el PNMLData pateix un canvi, el notifica a la classe GuiView que actualitza la 
representació visual de la xarxa de Petri. 

El format dels fitxers per guardar i obrir xarxes de Petri és el PNML, especialització del 
llenguatge XML. Per obrir una xarxa de Petri guardada en PNML, PIPE utilitza un fitxer 
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) per transformar-lo en un fitxer XML 
estàndard. Un cop feta la transformació, només ha d’extreure la informació del fitxer XML 
utilitzant alguna de les funcionalitats de JAVATM dissenyades per a aquest fi. El procés per 
guardar una xarxa és l’invers: primer guarda la informació de la xarxa en un fitxer XML 
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estàndard i després es transforma a PNML a través del corresponent XSLT. A l’Annex B es 
troben els dos fitxers XSLT que es fan servir. 

3.3.4. La interfície gràfica d’usuari (GUI) 

Tots els components de la GUI s’implementen a través dels components de JAVATM Swing, 
prenent avantatge de les classes existents i adaptant-les a les necessitats de PIPE. Cada 
element de les xarxes de Petri (llocs, arcs i transicions) i les seves respectives 
representacions en Swing estan pensades per a que s’ajustin a les moltes operacions que 
poden necessitar, com per exemple el pes dels arcs, afegir o treure marques als llocs, donar 
nom a tots els elements de la xarxa, etc. Així, els elements de la xarxa deriven del 
component JComponent de la biblioteca Swing. 

La classe GuiView crea la representació visual a partir de les dades del model i suporta les 
interaccions amb l’usuari. GuiView es declara com un observador del PNMLData de manera 
que el PNMLData pot avisar automàticament la vista dels canvis soferts. Això és així gràcies 
a l’arquitectura MVC, que, a més, permet que diferents models i vistes siguin intercanviats 
fàcilment. Això és particularment útil per a tenir diferents finestres obertes amb diferents 
xarxes de Petri, les quals s’implementen a la GUI com a elements JTabbedPane i es 
visualitzen a través de la selecció de pestanyes a la part superior. 

Per poder obrir i desar fitxers d’una manera simple a través de la interfície gràfica d’usuari es 
fa servir la classe JFileChooser, també part del paquet javax.swing. Aquesta classe permet 
la creació de manera fàcil de les finestres de diàleg que permeten seleccionar directoris i 
fitxers i donar nom als fitxers que es volen guardar. 

3.3.5. Mòduls d’anàlisi 

Com s’ha comentat, PIPE permet l’ús de mòduls d’ampliació, de manera que els usuaris 
tenen la capacitat d’escriure els seus propis mòduls d’anàlisi. Aquest ha estat un aspecte 
important per facilitar el desenvolupament del present projecte, tal com es veurà més 
endavant. 

PIPE incorpora de base una sèrie de mòduls que es poden apreciar a la Fig.   3.7. Aquests 
mòduls permeten estudiar certes propietats de les xarxes de Petri amb què s’està treballant. 
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Fig.   3.7  Llista de mòduls inclosos en PIPE per defecte 

En cas de voler afegir més mòduls, i per tant més funcionalitats, és necessari generar el codi 
JAVATM corresponent en concordança amb el codi de PIPE, simplement s’ha d’implementar 
la interfície Module, que conté els mètodes Run i GetName; i afegir-lo a la carpeta on es 
troben els altres mòduls per tal que es pugui compilar i executar juntament amb ells.  

3.4. Simulació d’esdeveniments discrets 

3.4.1. Definició 

La simulació es pot definir com la imitació del funcionament d’un sistema del món real al llarg 
del temps, mitjançant la generació i l’observació d’una història artificial del sistema, amb 
l’objectiu d’estudiar característiques operacionals del sistema real.  En aquest sentit, la 
simulació d’esdeveniments discrets consisteix en una simulació el temps de la qual va 
avançant de succés en succés. Aquests successos (esdeveniments) estan ordenats en una 
llista, la qual es va actualitzant cada cop que es salta al següent esdeveniment. En aquest 
moment, s’avança el rellotge, s’afegeixen els futurs esdeveniments a la llista i s’actualitzen 
les estadístiques, tot executant el succés actual. 

Els passos a seguir en un estudi de simulació es poden definir en l’Esquema  3.1: [4]. 
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Esquema  3.1 Passos a seguir en l’estudi d’una simulació

3.4.2. Usos 

Així doncs, es pot emprar la simulació en dos sentits. D’una banda, com a eina d’anàlisi, per 
tal de poder predir l’efecte de canvis produïts en un sistema ja existent. D’altra banda, 
s’empra com una estri destinat al disseny, amb el qual es pot predir el comportament d’un 
sistema nou no existent sota un conjunt de circumstàncies variables. Així, es podran avaluar 
diferents estratègies utilitzables després en el sistema real.  

D’aquesta manera, i pel que fa als sistemes de fabricació, una simulació pot servir per 
analitzar la necessitat i quantitats de nombre i tipus de màquines o de sistemes de transport, 
la posició i capacitat de magatzems o avaluar el comportament amb nous productes o 
equipaments. Així mateix, es pot fer servir per avaluar procediments operacionals tals com la 
planificació de la producció, polítiques de control de la qualitat o del nivell d’inventaris. 
Finalment, un darrer àmbit en el qual es pot emprar la simulació és en el de l’avaluació del 
comportament del sistema, amb paràmetres com el grau d’utilització dels equips, el volum 
de sortida, el temps en el sistema o en cua i l’anàlisi dels colls d’ampolla. 

 



Eines de suport per l'estudi de sistemes de fabricació mitjançant la simulació d’esdeveniments discrets  Pàg. 25 

3.4.3. Avantatges 

L’eina de la simulació ofereix força avantatges, ja que són molt diverses les variables que es 
poden estudiar amb ella. Així doncs, es poden observar alguns avantatges com: 

• Facilitat per provar noves polítiques i modes de funcionament sense haver de parar 
el sistema real. 

• Possibilitat de verificar hipòtesis sobre el funcionament real del sistema. 

• Opció de provar nous dissenys sense despesa de recursos. 

• Obtenir coneixement sobre la interacció de variables. 

• Anàlisi de colls d’ampolla. 

Tot i això, cal destacar que presenta algun desavantatge, ja que la simulació pot ser llarga i 
costosa, amb resultats difícils d’interpretar, i amb models difícils de construir. Tot i això, els 
software i hardware actual ajuda a disminuir l’efecte d’aquestes contrarietats. 

3.5. Llenguatge SIMAN 

El llenguatge SIMAN (SIMulation ANalysis) és un llenguatge de simulació basat en 
esdeveniments discrets, la característica més notòria del qual és la seva formació en forma 
de blocs [5]. Així, per definir el model a simular s’han de connectar entre sí una sèrie de 
blocs que representen els processos que passen en el model real, com poden ser l’arribada 
de peces, un temps de processat, la utilització d’un recurs, una cua de peces, o una 
assignació d’atributs. 

Un model de simulació en SIMAN es divideix en dos arxius. D’una banda es té l’arxiu del 
model pròpiament dit, l’arxiu .mod, mentre que de l’altra té l’arxiu amb les variables de 
l’experiment que correspon a aquesta simulació (arxiu .exp). Així doncs, l’arxiu de model 
conté els blocs que configuren el sistema, mentre que l’arxiu d’experiment conté la definició 
de totes aquelles variables que s’utilitzen en els blocs. 

3.5.1. Arxiu de model 

L’arxiu .mod és l’arxiu corresponent al model, i és el que conté els blocs i les seves 
connexions, a partir dels quals es pot simular el sistema. Per a realitzar la connexió dels 
blocs, al principi d’aquests es situa una marca (flag) que determina el bloc. Normalment 
s’empra un número seguit del símbol $. Així, al final d’un bloc s’emprarà la instrucció 
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NEXT(3$) (on 3$ pot ser una marca qualsevol) per connectar la sortida d’aquest bloc amb 
l’entrada del que tingui com a flag 3$. En el suposat cap que no s’indiqui el següent bloc, es 
connectarà al següent que es trobi en l’arxiu .mod. Els bloc més representatius són els que a 
continuació s’esmenen: 

Per a l’arribada de noves entitats al sistema cal emprar el bloc CREATE. Aquest bloc conté 
diversa informació sobre com serà la distribució d’arribada de les entitats. Concretament, es 
segueix la següent sintaxis: 

CREATE,   Nombre màxim d’arribades, Temps de la primera arribada, Nom Entitat: 
Distribució del Temps entre arribades, Nombre Entitats per arribada; 

El bloc DISPOSE té com objectiu ésser el destinatari d’aquelles entitats que han de sortir del 
sistema. La seva sintaxi consisteix simplement en: 

DISPOSE, Yes; 

El bloc ASSIGN és emprat per al moment en què es necessita assignar valors a les 
variables o atributs durant l’execució del model. Per un mateix bloc es poden fer tantes 
assignacions com calgui. Així doncs, la seva estructura és com la que segueix: 

ASSIGN: Variable o Atribut = Valor: repetir; 

Quan es requereix de l’ús d’un recurs determinat, cal esperar que aquest recurs estigui lliure 
i després ocupar la capacitat requerida. Això s’aconsegueix amb la utilització de dos blocs: 
el bloc QUEUE i el bloc SEIZE. La seva sintaxi és com segueix: 

QUEUE,         Nom de la Cua; 

SEIZE,    Prioritat, Assignació 

 Nom del recurs, Capacitat Requerida: repetir; 

La manera de produir un retard o modelar un temps de processat es fa amb el bloc DELAY, 
el qual com a sintaxis conté el nom del bloc i la distribució del temps del retard. Així doncs la 
seva sintaxis és: 

DELAY: Temps de retard; 

De la mateixa manera que el bloc SEIZE, un cop un recurs ha estat emprat, s’ha de deixar 
lliure. Això es pot fer amb el bloc Release, el qual té la sintaxis següent: 

RELEASE:  Nom del recurs, Capacitat Requerida: repetir; 

En un model, molts cops hi ha situacions en les quals s’ha de dirigir el corrent d’entitats cap 
a diversos blocs de destí. En aquest cas, cal emprar un bloc de decisió, és a dir, el bloc 

 



Eines de suport per l'estudi de sistemes de fabricació mitjançant la simulació d’esdeveniments discrets  Pàg. 27 

BRANCH, el qual enviarà les entitats cap a un bloc o altre segons certes condicions 
determinades per l’usuari. La seva formació, juntament amb diverses formes d’expressar la 
condició, és com segueix: 

BRANCH, Màxim Nombre de Branques: 

 WITH, Probabilitat, Marca: 

IF, Condició, Marca: 

ELSE, Marca; 

ALWAYS, Marca; 

Juntament amb aquests blocs, n’existeixen molts altres amb funcions especifiques, els quals 
seran explicats com a casos particular més endavant si s’escau. 

3.5.2. Arxiu d’experiment 

Els arxius corresponents a l’experiment, com ja s’ha comentat anteriorment, contenen les 
definicions de totes aquelles variables emprades en els blocs. Així doncs, cal definir, entre 
altres els recursos, les fallides, els fitxers externs, les estadístiques, les entitats, les variables 
o les cues. A més a més, cal definir certs paràmetres referents al projecte i d’altres referents 
a la simulació (nombre i durada de les rèpliques, temps de transitori, condicions de 
terminació, etc.). 

La manera de definir cada part és ben senzilla. Totes les parts que corresponen a un mateix 
tipus (per exemple tots els recursos) s’han de definir juntes. Primer de tot apareix un 
identificador del tipus que es defineix (per exemple RESOURCES:) i tot seguit apareix el 
codi de cadascun d’ells separats entre sí per dos punts (:). El darrer d’ells acabarà amb punt 
i coma (;), amb la qual cosa s’indica que no hi ha més parts corresponents a aquest tipus. 
Un exemple de codi pot ser el següent: 

VARIABLES:    Process 1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

                         Process 1.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

Es pot veure com VARIABLES indica com es definiran totes les variables. La primera d’elles 
té per nom Process 1.NumberOut, mentre que la segona es diu Process 1.NumberIn. D’altra 
banda, CLEAR(Statistics) i CATEGORY(“Exclude”) són opcions de les variables. La primera 
d’elles es refereix al fet d’esborrar les estadístiques de la variable entre rèplica i rèplica; i la 
segona a la categoria a la qual pertany. 

De la mateixa manera que les variables, dins del llenguatge SIMAN i com a parts més 
importants, es poden observar diversos punts. Pel que fa als recursos, aquests es defineixen 
amb la sintaxis següent: 
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RESOURCES:    Nombre, Nom, Capacitat (Expressió de capacitat, Capacity Entity rule), 
StateSet Id – Estat Inicial, FAILURE(Identitat fallida, tipus fallida),...: repetir; 

El tercer element, que es refereix a la capacitat, pot ser de dues maneres. D’una banda, pot 
ésser amb l’operand CAPACITY, expressant una capacitat determinada, i d’altra, amb 
l’operand SCHEDULE, que expressa que segueix una agenda determinada. 

Les fallides es comporten d’una forma similar. El tipus pot ésser de temps (Time), en el qual 
el camp de temps entre fallides té sentit, o de numeració (Count), on el temps entre fallides 
és el nombre d’entitats que provoca la fallida. 

FAILURES:    Nombre, Nom, Tipus (Temps entre fallides, Durada, Stat): repetir; 

Les cues, per la seva banda, es componen de 3 operands: el nombre, el nom i el criteri de la 
cua. Aquest últim pot ser de tipus FIFO, LIFO, o segons l’entitat que tingui un atribut màxim 
o més petit.  

QUEUES:    Nombre, Nom, Criteri de la cua: repetir; 

Les entitats es defineixen d’una forma similar, amb el nombre i el nom, juntament amb 
informació sobre els costos del sistema. La seva etiqueta és ENTITIES:. 

Finalment, pel que respecta al projecte i a les rèpliques, aquests tenen els següents 
operands, els quals defineixen certs paràmetres imprescindibles dintre de la simulació. 

PROJECT,    Títol, Nom de l’analista, Data, Sumari d’estadístiques; 
 

REPLICATE,    Nombre de rèpliques, Temps d’inici, Longitud de rèplica, Inicialitzar sistema, 
Inicialitzar estadístiques, Temps de warm-up; 

 

3.5.3. Compilació i execució 

Per tal de poder dur a terme la simulació del model creat, cal seguir una sèrie de passos 
determinats tot partint dels arxius de model i d’experiment. Així, primer cal compilar 
independentment l’arxiu del model i el de l’experiment per veure si són correctes. Després 
cal procedir a la seva unió, amb la qual cosa es comprova que les variables definides a 
l’experiment i aquelles emprades pel model són les mateixes i estan ben lligades. Finalment, 
es procedeix a l’execució del model i la seva simulació. En aquest darrer pas és on es poden 
obtenir els resultats de la simulació per al seu posterior estudi.  
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La Taula  3.1 resumeix aquests passos indicant quins són els arxius i programes necessaris 
per a dur-los a terme. 

Programa Descripció Arxiu d’entrada Arxiu de sortida 

model.exe Compila l’arxiu corresponent al 
model arxiu.mod arxiu.m 

expmt.exe Compila l’arxiu de l’experiment arxiu.exp arxiu.e 

linker.exe Lliga els arxius compilats del 
model (.m) i de l’experiment (.e) 

arxiu.m 
arxiu.e arxiu.p 

siman.exe Realitza la simulació arxiu.p 
arxiu.out 

altres arxius 
definits per l’usuari

Taula  3.1 Arxius necessaris per a la compilació i simulació d’un model en SIMAN. 
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4. Mòdul de PIPE 

4.1. Descripció i funcionament 

La finalitat d’aquest mòdul de programació és generar de forma automàtica el codi SIMAN 
corresponent a una xarxa de Petri determinada. D’aquesta manera, a partir de la xarxa de 
Petri, el pas a llenguatge de simulació queda automatitzat, amb el consegüent estalvi de 
temps i facilitat d’utilització. De fet, l’usuari només haurà de definir certs paràmetres 
indispensables, amb la qual cosa la seva tasca es redueix considerablement. 

El nom del mòdul, el qual es mostra a la Fig.   4.1, és Siman Code Generation i és sota 
aquest nom que apareix en l’arbre de mòduls del PIPE. Fent doble-clic a sobre es pot 
accedir a la finestra del mòdul, la qual està formada per 3 parts diferenciades. Primerament, 
a la part superior es pot trobar el quadre que porta per títol SourceNet. Es tracta d’un 
selector de fitxers per tal d’escollir amb quin fitxer treballem. Per defecte, el fitxer escollit és 
el que estigui obert en el PIPE, però si es desmarca l’opció d’utilitzar-lo, es pot agafar 
qualsevol arxiu en format PNML disponible a l’ordinador. 

 Fig.   4.1 Finestra principal del mòdul 

D’altra banda, la franja central de la finestra presenta els resultats obtinguts en la validació 
de la xarxa. En aquesta part es comproven una sèrie de condicions necessàries que fan que 

 



Pàg. 32  Memòria 

la xarxa es pugui traduir a SIMAN sense problemes i es detallen a l’apartat 4.3. D’entre les 
proves de validació que comprova, quan la condició determinada s’acompleix apareix OK en 
verd al botó i en cas contrari hi apareix FALSE en vermell. En prémer qualsevol dels botons 
on posa FALSE, es presenta una finestra informativa que indica quin problema hi ha i en 
quina part de la xarxa hi ha el problema. A l’esquerra hi ha el botó Refresh, que serveix per 
recalcular les condicions en el cas que s’hagi produït algun canvi en la xarxa. Finalment, a la 
part inferior es poden trobar 3 botons: un per editar els llocs, un per generar el codi, i un per 
sortir del mòdul. 

Quan es prem el botó per editar els llocs s’obre una nova finestra que depèn de l’anterior. A 
la part superior d’aquesta finestra (Fig.   4.2) es pot triar el lloc que es vulgui editar. Un cop 
seleccionat un lloc de la llista desplegable, els paràmetres de subtipus, marcat inicial i codi 
s’actualitzen automàticament per ajustar-se als del lloc triat. En cas que el lloc no tingui cap 
codi associat, es mostra un codi d’exemple com a mostra per si l’usuari no recorda 
clarament la nomenclatura del mateix.  

 Fig.   4.2 Finestra d’edició de llocs
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Des d’aquesta finestra es poden modificar tots els paràmetres associats als llocs de la xarxa 
amb més comoditat que des de la interfície gràfica de PIPE; només cal recordar a aplicar, 
amb el botó Apply, els canvis que es facin a cada lloc abans de tornar a la finestra del mòdul 
o triar un altre lloc per editar. Un cop editats i guardats tots els llocs que es desitgi, es pot 
tornar a la finestra principal del mòdul prement el botó Back to Module. 

En canvi, si es prem el botó Generate Code, apareix una finestra amb el codi SIMAN 
generat (Fig.   4.3). La finestra es divideix en dues parts on es presenten els dos arxius que 
determinen un model en codi SIMAN; a la finestra de l’esquerra es presenta l’arxiu .mod 
mentre que a la de la dreta s’hi mostra l’arxiu .exp. En el cas que s’hagués produït algun 
tipus de problema en l’escriptura del codi, surt un avís al principi de l’arxiu .exp en forma de 
comentari. A la part inferior de la finestra hi ha dos botons, un per guardar i un per tornar 
enrere. El botó Save Code permet guardar els dos arxius al disc, en la carpeta triada i amb 
el nom que s’especifiqui. El botó Cancel serveix per tancar la finestra del codi i tornar a la 
finestra principal del mòdul. 

 Fig.   4.3 Finestra on es presenta el codi SIMAN generat a partir de la xarxa de Petri 
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4.2. Tipus de llocs 

La teoria de xarxes de Petri, tal com s’ha indicat en el punt 3.1.5, distingeix els diferents tipus 
de llocs segons llocs de tipus A, B o C. En ella, els llocs de tipus A són les activitats, els de 
tipus B representen els recursos fixes (màquines, robots, etc) i els llocs de tipus C 
representen els recursos variables (paletes, fixacions, etc). Es pot veure un exemple que 
inclou aquests tipus de lloc a la Fig.   4.4. 

 
Fig.   4.4 Xarxa d’exemple amb llocs de tipus A, B i C 

Els llocs de tipus A, en l’exemple Preparació i Fresat, són activitats o processos. Es 
considera que no s’estan duent a terme mentre el nombre de marques en el lloc és nul, 
mentre que si el nombre de marques és diferent a zero vol dir que si que s’està duent a 
terme aquella activitat. Es considera que un sistema de fabricació comença a funcionar 
sense peces al sistema, de manera que el marcat inicial dels llocs de tipus A ha de ser igual 
a zero per indicar que no s’hi està fent res. 
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Els llocs de tipus B estan associats a recursos fixes. Com a recurs s’ha d’entendre que són 
necessaris per a la realització d’alguna activitat i que només es podran utilitzar si estan 
disponibles i, en aquest cas, el nombre de marques representa el nombre de unitats 
disponibles d’aquell recurs. Com es pot deduir, per similitud amb el cas dels llocs de tipus A, 
el marcat inicial dels llocs de tipus B ha de ser diferent de zero, ja que, si no, es tractaria d’un 
recurs no disponible i, en sol·licitar-lo, la xarxa quedaria bloquejada. El concepte “fixes” 
respon al fet que un cop especificada la seva capacitat amb en concordança amb el sistema 
real que representa el model, aquesta no es podrà modificar. Un clar exemple és el fet de 
disposar d’una fresadora com en l’exemple o de dos robots manipuladors, on modificar les 
quantitats d’aquests recursos suposa una inversió important. 

Els llocs de tipus C són aquells recursos de caràcter més auxiliar en la definició de la xarxa i 
que es poden modificar amb més llibertat. En l’exemple hi trobem els llocs Paletes, P1 i P2. 
El lloc Paletes disposa inicialment de cinc marques que representen el màxim de cinc 
paletes disponibles per al transport de les peces en el sistema. Efectivament, el fet que 
siguin cinc paletes és bastant arbitrari, ja que no suposen una limitació real en el sistema. 
Pel que fa als llocs P1 i P2, formen un conjunt dedicat a controlar l’alternança entre les 
transicions T0 i T1. en aquest cas, de la mateixa manera, el nombre de marques es pot 
modificar sense afectar al sistema. Com es pot veure, aquí el marcat inicial depèn del 
significat que prengui cada lloc en concret, però comparteix el mateix raonament que amb 
els llocs de tipus B. 

La divisió en tres tipus de llocs és totalment adequada per a la modelització de sistemes 
utilitzant les xarxes de Petri. De totes maneres, per tal de traduir aquestes últimes a 
llenguatge SIMAN, cal fer una ampliació conceptual d’aquesta divisió. Concretament, es 
tracta de subdividir els llocs de tipus C (recursos de capacitat variable) en dues parts. 
D’aquesta manera aquests llocs es separen en llocs de tipus C i llocs de tipus D; on els llocs 
de tipus C s’especialitzen en el control d’alternança a la xarxa, mentre que els de tipus D 
serveixen per representar els punts d’arribada de peces. Es pot observar més clarament la 
distinció en la Fig.   4.5, on P1 i P2 són de tipus C i Paletes passa a ser de tipus D. 
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 Fig.   4.5 Xarxa d’exemple amb llocs de tipus A, B, C i D 

Aquesta divisió és necessària degut a la gran diferència que suposa en llenguatge SIMAN el 
comportament de les diferents opcions que ofereixen els llocs de tipus C i que han de 
quedar paleses en la xarxa de Petri. En primer lloc, el control de l’alternança s’implementa 
fent ús de recursos normals que interaccionen entre si, però que ho fan en funció de les 
connexions que presentin amb els altres llocs i del marcat inicial de tots els llocs que formen 
part del mateix grup de control. Per altra banda, un model en llenguatge SIMAN, i en general 
qualsevol llenguatge orientat a simulació d’esdeveniments discrets, necessita un punt d’inici 
del model per on entrin les entitats. En concret, es tracta del bloc CREATE, imprescindible  
per a una correcta definició del model i per tal que no hi hagi problemes en la simulació. 

Aquest comportament es pot atribuir als llocs que, com és el cas del lloc Paletes de 
l’exemple, disposen de les marques en l’inici de la simulació. Els llocs de tipus D també són 
útils en el cas de tenir una situació d’entrada lliure d’entitats com la que s’observa a la Fig.   
4.6. En la Fig.   4.6.a es pot observar una transició que sempre està habilitada i per tant pot 
enviar marques cap al lloc següent sense cap restricció. En el cas de la simulació 
d’esdeveniment discrets és necessari explicitar amb quin ritme arriben les entitats al sistema. 
Per fer això, en el mòdul s’imposa la necessitat de disposar d’un lloc de tipus D abans de la 
transició que hauria de ser lliure (Fig.   4.6.b). Això és així amb la intenció d’incloure en 
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aquest lloc el codi necessari per a determinar el temps entre arribades de les entitats que 
entrin al sistema per aquell punt. 

 

Fig.   4.6 Exemple d’entrada lliure d’entitats: 
a) segons definició de xarxa de Petri; b) per ús amb el mòdul creat 

Tot i que en una xarxa de Petri aquest lloc D que s’afegeix hauria de tenir un marcat inicial 
diferent de zero, en el mòdul s’accepta que no tingui cap marcat, ja que desvirtua el 
concepte d’entrada lliure i de transició sempre habilitada. El que si que cal és que el lloc 
disposi del camp adequat en el seu codi per indicar el temps entre arribades. 

4.3. Validació de la Xarxa 

Per tal de poder generar el codi SIMAN corresponent cal que la xarxa compleixi una sèrie de 
condicions per evitar posteriors problemes en la traducció. La sèrie de condicions 
necessàries són les següents: 

 Llocs de tipus A ben definits: Els llocs de tipus A han de tenir, com a mínim, un arc 
d’entrada. Si no es fa d’aquesta manera, s’està definint un procés on no hi arriben 
mai entitats per ser processades, i per tant sense sentit; o si vol representar una 
entrada d’entitats al sistema, ha de ser un lloc de tipus D. A més a més, els llocs de 
tipus A no poden estar marcats, ja que per definició, en iniciar-se la simulació no hi 
ha d’haver entitats en el sistema. 

 Llocs de tipus B ben definits: Tots els recursos han d’estar marcats inicialment, ja 
que sinó la seva capacitat seria nul·la i el model, per tant, no tindria sentit. 
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 Llocs de tipus C ben definits: Els llocs de tipus C han de formar part d’un grup, el 
qual es defineix en el codi, per tal de poder saber quina és la seva capacitat global. A 
més, cal que dins de cada grup hi hagi com a mínim un lloc marcat. 

 Llocs de tipus D ben definits: Primer de tot, és necessari que existeixi algun lloc de 
tipus D, ja que sinó no existirà cap entrada al sistema. A més a més, cal que els llocs 
de tipus D tinguin un arc de sortida que el connecti amb llocs de tipus A per 
assegurar el flux de les entitats. Finalment, si el lloc de tipus D té un arc d’entrada, 
cal que tingui un marcat inicial, el qual serà el nombre de peces que hi ha en el 
sistema. En el cas que no tingui cap arc d’entrada, en el camp del codi caldrà definir 
el temps entre arribades. 

 Cap transició lliure: No hi pot haver cap transició sense arc d’entrada, a que això 
representa una entrada lliure d’entitats i cal disposar de la informació del temps entre 
arribades. Així mateix, per simetria, no es permet l’existència de cap transició sense 
cap arc de sortida cap a un lloc de tipus A o tipus D, ja que això implicaria un bloc no 
connectat i, per tant, la impossibilitat de simular el model. 

 Cap arc repetit: És necessari que cap arc es repeteixi, és a dir, que vagi del mateix 
lloc a la mateixa transició, o al contrari. Això és així perquè el programa PIPE, tot i 
permetre el seu dibuix, no treballa correctament amb ells, la qual cosa duria a 
problemes en l’execució del mòdul. 

 Només un arc d’entrada a la transició si el seu pes és major que u: En el cas que hi 
hagi diversos arcs d’entrada a la transició provinents de llocs de tipus A o D, aquests 
hauran de tenir cadascun un pes igual a u. Si hi ha un arc amb pes major que u, 
aquest haurà de ser l’únic. Això permet simplificar la conversió a  blocs de SIMAN. 
En cas que hi hagués algun transició amb diversos arcs d’entrada, i algun d’ells fos 
de pes major que u, es podria posar un lloc intermig en aquest arc per solucionar-ho. 

 Només un arc de sortida de la transició si el seu pes és major que u: En el cas que hi 
hagi diversos arcs de sortida d’una transició que vagin a llocs de tipus A o D, aquests 
hauran de tenir cadascun un pes igual a u. Si hi ha un arc amb pes major que u, 
aquest haurà de ser l’únic. Aquest punt comparteix les característiques de l’anterior. 

4.4. Relació PIPE SIMAN 

Per tal de poder implementar la transformació automàtica a codi SIMAN partint d’una xarxa 
de Petri cal tenir present abans quines són les relacions entre els casos més comuns dintre 
una xarxa i els blocs corresponents en llenguatge SIMAN. A més a més, cal considerar la 
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distinció dels diferents tipus de llocs expressada anteriorment, així com que la 
correspondència té lloc tant en els llocs com en les transicions. 

Pel que fa als llocs de tipus A, aquests corresponen a un bloc DELAY, és a dir, al retard 
corresponent del procés determinat. És un bloc que com informació conté la distribució del 
temps de retard. Com amb tots els blocs que només presenten una sortida, al final de la línia 
de codi es pot afegir informació sobre el següent punt on es dirigeixen les entitats en el flux 
del sistema, especificant amb el codi NEXT el flag on han de saltar les entitats. Si no 
s’especifica, les peces aniran al següent bloc que hi hagi escrit en el codi. 

DELAY: EXPO(7):NEXT(31$); 

En el cas que des del lloc en qüestió en surtin diversos arcs cap a diferents transicions, 
s’haurà d’inserir un bloc de decisió BRANCH, ja que tot i que totes les transicions podrien 
estar activades, no es poden disparar totes a la vegada. A la Fig.   4.7 es pot observar com 
la marca del lloc A pot passar per la transició T0 o la T1, però en passar a una de les dues 
transicions, automàticament l’altra queda desactivada i no es pot disparar. 

 

El bloc BRANCH envia les entitats cap a una banda o altra, segons un percentatge 
determinat o el tipus d’entitat que passa. Un exemple d’aquest tipus de bloc és el que es 
presenta a continuació, on el flux de peces es separa en dos, amb probabilitats 80% i 20% 
cap a les línies 4$ i 5$ respectivament. 

BRANCH,   1:  

 With, 0.8, 4$, Yes: 

 With, 0.2, 5$, Yes;  

Finalment, si un lloc de tipus A no té cap arc de sortida s’ha de tancar el sistema. És per això 
que s’ha de col·locar un bloc DISPOSE, encarregat només de recollir les peces que surten 
del sistema:  

DISPOSE: Yes; 

Fig.   4.7 Lloc amb dos arcs de sortida 
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D’altra banda, i pel que respecta als llocs de tipus B, al ser llocs corresponents a recursos no 
tenen un bloc definit en la simulació. No obstant, cal definir el recurs corresponent dins 
l’apartat Resources de l’arxiu .exp. De la mateixa manera, cal definir les fallides, si 
existeixen, dins l’apartat Failures. Els llocs de tipus C tenen aquestes mateixes 
característiques, tot i que es diferencien en la manera d’alliberar el recurs al principi de la 
simulació, complicant-ne una mica la implementació. 

Finalment, tal com es comenta a l’apartat 4.2, els llocs de tipus D tenen per equivalent un 
bloc CREATE. Aquest bloc és aquell en el qual es modelen les arribades de les peces i la 
informació que necessita es refereix al nombre màxim d’arribades, al moment de la primera 
arribada, a l’entitat creada, al temps entre arribades i al nombre d’entitats per arribada, 
respectivament. Així doncs, un exemple d’aquest tipus de bloc és el que segueix,: 

CREATE,   3,HoursToBaseTime(0.0),Entity P11:HoursToBaseTime(1),1:NEXT(7$); 

De la mateixa manera que amb els llocs de tipus A, en el cas que d’un lloc D en surtin 
diversos arcs haurem de crear un bloc BRANCH per separar-les adequadament. 

D’altra banda, i pel que respecta a les transicions, haurem de tenir en compte diversos 
casos complementaris. 

Primer de tot cal considerar els arcs d’entrada a la transició provinents de llocs de tipus A o 
D. Es distingeixen dos casos independents entre sí: el cas que hi hagi un arc d’entrada de 
pes major que u (Fig.   4.8); i el cas de varis arcs d’entrada provinents de diferents llocs(Fig.  
 4.9). El cas en què s’haguessin de combinar les dues situacions es pot simplificar fàcilment 
afegint un lloc intermig en l’arc de pes diferent de u. 

 
Fig.   4.8 Arc d’entrada amb pes major que u 

En el primer dels casos, la conversió a SIMAN es correspon amb un bloc de tipus BATCH. 
De fet, la sintaxi per la formació d’un d’aquests blocs la formen, d’una banda, un bloc 
destinat a les cues: QUEUE i un altre destinat a agrupar els elements. Un exemple possible 
és el següent:  
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QUEUE,    Batch T0.Queue; 

GROUP,    ,Permanent: 2,Last:NEXT(6$); 

 

L’altre cas, amb múltiples arcs d’entrada (Fig.   4.9), és equivalent a necessitar peces 
provinents de varis llocs per continuar amb la producció. Aquesta situació es pot modelar a 
partir d’un bloc de tipus MATCH. Consta de n cues on esperen les entitats a l’arribar, una 
per arc d’entrada, i de n sortides, de les quals una és la que segueix amb el sistema de 
producció, mentre que les altres es connecten a blocs DISPOSE  de sortida del sistema. 
Com exemple de codi d’aquest cas, es pot veure el següent: 

3$   QUEUE,    Match T0.Queue0:DETACH; 
6$   QUEUE,    Match T0.Queue1:DETACH; 
     MATCH: 
 3$,7$: 
 6$,8$; 

Un cas ben diferent són els arcs provinents dels recursos, ja siguin de tipus B o C. El que es 
fa és demandar la capacitat necessària d’aquest recurs, i en el cas que no estigui disponible, 
esperar. Això es modelitza amb un bloc de tipus SEIZE, on s’han de llistar els recursos i la 
seva capacitat demandada, així com el tipus de prioritat necessària. En la Fig.   4.10 es pot 
veure com, per activar la transició T0, es necessita una marca del lloc B i una del lloc C. La 
modelització equivalent en SIMAN és com es mostra a continuació: 

 

Fig.   4.9 Transició amb múltiples arcs d’entrada 

Fig.   4.10 Arcs provinents de recursos (tipus B i C) 
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SEIZE,    2,Other: 

 Resource B, 1: 

 Resource C, 1:NEXT(10$); 

Quan hi ha un arc de sortida que d’una transició va a un lloc de tipus B, tal com es pot 
observar a la Fig.   4.11, cal retornar capacitat al recurs, és a dir, cal fer que el recurs estigui 
disponible per altres tasques. Això es pot aconseguir amb un bloc RELEASE, el qual és com 
el que segueix:  

RELEASE: 

 Resource B, 1:NEXT(32$); 

 Fig.   4.11 Arc de sortida cap a un recurs 

En el cas dels llocs de tipus C, degut al caràcter variable de la capacitat d’aquests llocs, no 
es pot procedir de la manera anterior, ja que pot ésser que s’intenti alliberar un recurs que 
no havia estat agafat abans, la qual cosa provocaria errors en la simulació. Així doncs, el 
que es fa és ajuntar els llocs de tipus C en grups. El marcat inicial de cada lloc és la 
capacitat del recurs definida a l’arxiu .exp, però aquesta es modifica durant la simulació, 
incrementant-la (cada vegada que es dispara la transició d’entrada al lloc) fins al valor 
màxim de la capacitat global del grup. Així, quan s’ha d’alliberar un recurs, s’observa si el 
recurs té la capacitat global del grup (definida com la suma de la capacitat de tots els seus 
recursos). En cas afirmatiu, es procedeix a fer un alliberament amb el bloc RELEASE, però 
en el cas contrari s’amplia la capacitat del recurs, amb el bloc ALTER. Aquest bloc amplia la 
capacitat d’un recurs determinat amb el nombre d’unitats que s’indiqui.  

En la Fig.   4.12 es presenta un grup de control que gestiona l’alternança entre les 
transicions T0 i T3. Posant com a exemple el lloc P10, la capacitat inicial del recurs ha de 
ser nul·la. El moment en què s’ha d’alliberar el recurs, es passa a capacitat u i en el moment 
en què, estant aquest recurs lliure, s’ha d’alliberar de nou, s’incrementa fins a dos. A partir 
d’aquest moment, el recurs es comporta de manera normal, ja que ha arribat a la seva 
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capacitat final. Les línies de codi destinades a l’alliberament del recurs P10 en la transició T0 
són les següents:  

IF:   MR(Resource P10)<2; 
    ALTER: Resource P10, 1; 
ELSE; 
    RELEASE: Resource P10, 1; 
ENDIF:NEXT(11$); 

 

Les comandes IF, ELSE i ENDIF són les que s’encarreguen de comprovar si es compleix la 
condició. És important fer-ho així per no alliberar un recurs que abans no hagi estat ocupat, 
ja que provoca un error en l’execució de la simulació. 

Tot seguit, cal observar els llocs de sortida de la transició que pertanyen al tipus A o D. S’hi 
poden trobar també diversos casos. En el cas que hi hagi diversos arcs de sortida de pes 
igual a u es produeix el cas del DUPLICATE, mostrat a la Fig.   4.13, on s’ha d’enviar una 
entitat a cadascun dels llocs. També es pot donar el cas de tenir un arc de sortida de pes 
major que u, que es pot observar a la Fig.   4.14. 

 

En llenguatge SIMAN, el que significa el bloc DUPLICATE és que cal realitzar una copia de 
l’entitat que passa per la transició per tal de poder-la enviar a tots els processos següents 
(els relatius als llocs A1, A2 i A3). El codi corresponent és el que segueix a continuació: 

Fig.   4.12 Grup de control d’alternança 

Fig.   4.13 Transició amb múltiples arcs de sortida 
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3$   DUPLICATE: 
 1,4$: 
 1,5$: 
 1,6$: 
 NEXT(7$); 

on 4$, 5$ i 6$ són els flags o marques corresponents als llocs A1, A2 i A3, respectivament, i 
ts sobrants al fer el duplicate per 3 elements. D’aquesta manera, 

d’aquest bloc DUPLICATE en surten quatre peces: una cap a A1, una cap a A2, una cap a 

 

D’altra banda, en e , també s’ha d’emprar un 
bloc DUPLICATE, però amb certes característiques diferents (en Arena correspon a un 
SEPARATE). 

NEXT(6$); 

7$ és on s’envien les entita

A3 i una que s’envia, amb la comana NEXT, cap a 7$, on hi ha un bloc DISPOSE per retirar 
els peces de la simulació. 

Fig.   4.14 Arc de sortida amb pes major que u 

l cas d’un arc de sortida de pes més gran que u

3$   DUPLICATE, 100 - 50: 

 2,4$,50:

Finalment, comentar que si d’una transició en surt un arc cap a un lloc de tipus D, tancant 
ctura cíclica, és necessari transformar-ho en SIMAN com 

la combinació d’un bloc DUPLICATE i un DISPOSE. Per una banda, és necessari que hi 
així la xarxa de Petri en una estru

hagi un bloc DISPOSE per a fer sortir les entitats del sistema, però per altra banda cal que 
les entitats retornin al principi del model per tancar realment el cicle. És per això que el flux 
se separa en dos cal posar un bloc DUPLICATE. Una de les branques surt del sistema, 
mentre que l’altra torna al principi. 
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Els blocs CREATE, però, no admeten l’entrada de peces, ja que són ells els que les creen. 
Per això, la branca que tanca el cicle i torna al principi del model no es connecta directament 
al bloc CREATE, si no a la immediatament posterior. 

4.5. Tipus de codi requerit als llocs 

Per tal d’assegurar un correcte funcionament del mòdul programat, cal que el codi inserit en 
els llocs segueixi unes característiques determinades segons el subtipus del lloc. No obstant 
això, per facilitar la tasca de l’usuari a l’hora d’escriure el codi, l’estil que cal utilitzar és 
similar en tots els casos. En concret, per indicar tant l’inici com el final de cada paràmetre 
que s’hagi d’especificar en el codi s’utilitza el símbol #. Això permet posar informació extra 
en els llocs, sempre i quan es tingui en compte que no es poden utilitzar les paraules clau 
que s’utilitzen per definir els paràmetres que s’estan introduint en el codi. Cada bloc 
d’informació consta d’una paraula clau que determina el paràmetres que es vol especificar 
seguit del símbol = i del valor que ha de prendre aquest paràmetre. Si aquest paràmetre 
consta de diversos valors, cadascun d’aquests s’introdueix precedit del símbol @. A 
continuació es detalla la informació que es pot aportar a cada tipus de lloc. 

Pel que respecta als llocs de tipus A, el seu codi pot contenir dos tipus d’informació. Primer 
de tot, cal definir la distribució del temps de processat del lloc determinat amb la paraula clau 
delay. Si no es posa aquesta informació al codi, es pren el valor del retard zero per defecte. 

En segon lloc, si existeixen diversos arcs que surten del lloc de tipus A, cal definir com es 
comporta el bloc DECIDE. Es poden triar dues opcions, en funció de si la decisió és segons 
una probabilitat determinada o segons si depèn del tipus d’entitat que hi passa. La 
probabilitat s’ha d’expressar en tant per u i la suma de totes les probabilitats ha de ser u. En 
cas de tractar-se d’una distribució per entitats, s’ha d’indicar el nom del lloc de tipus D on es 
creen les entitats en qüestió, que és a la vegada el nom que s’assigna a aquestes entitats en 
el model en codi SIMAN. En tots dos casos cal definir cap a quina transició es connecta el 
lloc i s’han de posar tantes línies com arcs de sortida tingui el lloc. També cal tenir present 
que només es pot definir la divisió de peces amb un dels dos criteris, però no els dos a la 
vegada. En el cas de no escriure en el codi la informació del bloc DECIDE, aquest es 
modela agafant una probabilitat igual per cada arc de sortida. 

El codi corresponent és similar al que segueix: 

# 
delay = EXPO(1) 
# 

# 
decide = probability 
@T3=0.4 
@T4=0.6 
# 

# 
decide = entity 
@T3=Create 1 
@T4=Create 2 
# 
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Es pot veure que el primer punt defineix un retard amb una distribució exponencial de 
mitjana u. El segon representa un bloc DECIDE per probabilitats que envia el 40% d’entitats 
cap a la transició T3 i el 60% cap a la transició T4. En el tercer cas, les entitats que s’hagin 
creat en un hipotètic lloc Create 1 s’envien a la transició T3, mentre que les peces que 
s’envien a T4 són les que s’han creat al lloc Create 2. 

Pel que fa als llocs de tipus B, aquests només contenen informació sobre la distribució de 
les seves averies (failures), si és que aquestes existeixen. Cal informar sobre la distribució 
del temps de funcionament (timeON) i del temps que dura la reparació (timeOFF). En canvi, 
els llocs de tipus C només contenen informació sobre el grup al qual pertanyen. Els seus 
codis seran com els que segueixen: 

Tipus B Tipus C 
# 
failures 
@ timeON = GAMMA(10,10) 
@ timeOFF = GAMMA(5,5) 
# 

# 
group = GroupName 
# 

Finalment, pels llocs de tipus D s’han de distingir dos casos. En primer lloc, si es tracta d’un 
punt d’entrada lliure de peces al sistema (xarxa oberta), cal definir quina és la distribució del 
temps entre arribades de les entitats al sistema. Es fa amb la comana time, seguit de la 
informació de la distribució. Si es tracta d’un lloc de tipus D amb un arc d’entrada (xarxa 
cíclica) la informació necessària és la del marcat inicial i no cal definir-hi cap temps entre 
arribades ja que no se’n fa ús. 

En qualsevol dels dos casos, si el lloc de tipus D té diversos arcs de sortida cap a llocs que 
no siguin recursos, cal definir la distribució del bloc DECIDE. En aquest cas, però, només 
existeix la opció de distribució per probabilitats, ja que s’interpreta que totes les peces 
creades en el lloc en qüestió seran del mateix tipus. 

# 
time = EXPO(10) 
# 

# 
decide = probability 
@T0=0.8 
@T1=0.2 
# 

4.6. Modificacions en el programa PIPE 

Per tal de poder implementar la possibilitat que cada lloc porti un codi incorporat així com un 
subtipus propi cal modificar l’estructura interna del PIPE. Així, s’aconsegueix un mètode d’ús 
molt més intuïtiu i fàcil. Els canvis realitzats es separen en cinc apartats: canvis realitzats en 
la declaració dels objectes de tipus lloc, modificacions fetes en els arxius XSLT per tal de 
poder obrir i guardar les xarxes en format PNML, canvis en la capa de dades, alteracions en 
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els colors dels llocs i les transicions i, finalment, variacions en la interfície gràfica del 
programa. 

4.6.1. Modificacions en la definició de lloc 

Els elements d’una xarxa de Petri es guarden en corresponents objectes que són 
emmagatzemats en el Datalayer. D’aquesta manera, tots els llocs de la xarxa són objectes 
de la classe Place. Aquesta classe és una extensió d’una classe anomenada 
PlaceTransitionObject que conté tots els mètodes i atributs comuns per a les transicions i els 
llocs. Per exemple, conté la posició x i y o el nom de l’objecte, així com els mètodes per 
desar-los o per llegir-los. Aquesta classe, igualment, és la derivació d’una més general, 
anomenada PetriNetObject, la qual conté la informació dels components comuns per tots els 
elements d’una xarxa de Petri.  

Com a elements addicionals dintre de la classe Place cal definir dos components. Primer de 
tot, cal definir dintre de cada lloc el subtipus al qual pertany, és a dir, si és de tipus A, B, C o 
D. D’altra banda, cal que els llocs tinguin la capacitat d’emmagatzemar un codi, el qual 
serveix per determinar certs paràmetres en la traducció a SIMAN.  

D’aquesta manera es defineix un nou atribut de tipus String que s’anomena subtype. Aquest 
atribut pot tenir quatre valors diferents: “A”, si es tracta d’un lloc de procés, “B”, per al cas 
d’un recurs fix, “C”, per un recurs de control d’alternança, i, finalment, “D”, per al cas d’una 
entrada al sistema. Per defecte, inicialment tots els llocs corresponen al subtipus A, que 
coincideix amb els llocs per defecte del programa PIPE sense modificar. Així doncs, si es vol 
treballar independentment del mòdul i les seves opcions, es pot fer sense cap mena de 
problema utilitzat els llocs de tipus A. 
private String subtype = "A"; 

A més a més, també cal definir els mètodes destinats a obtenir i a guardar aquest subtipus: 
 
public void setSubtype(String subtypeInput) { 
  subtype = new String(subtypeInput); 
 } 
public String getSubtype() { 
  return subtype; 
 } 

De la mateixa manera, es defineix l’atribut i els mètodes destinats al codi del lloc: 
 
private String code = ""; 
public void setCode(String codeInput) { 
  code = new String(codeInput); 
 }  
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public String getCode() { 
  return code; 
 } 

Finalment, també cal modificar el constructor de la classe Place, per tal de poder-hi afegir els 
dos nous atributs que s’han creat: 
 
public Place(double positionXInput, double positionYInput, String idInput, String nameInput, double 
nameOffsetXInput, double nameOffsetYInput, int initialMarkingInput, double markingOffsetXInput, double 
markingOffsetYInput, String subtypeInput, String codeInput){ 
  ... 

subtype = new String(subtypeInput); 
  code = new String(codeInput); 
  ... 
} 

4.6.2. Modificacions en els arxius XSLT 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els arxius XSLT són utilitzats a l’hora d’obrir i tancar els 
arxius PNML. Concretament, l’arxiu GeneratePNML.xslt és l’encarregat de transformar la 
capa de dades (datalayer) en un arxiu PNML. El que fa és assignar a cada element de la 
capa de dades la seva correspondència en format PNML, per tal que es pugui escriure en 
format correcte. D’altra banda, l’arxiu GenerateObjectList.xslt fa el procediment invers, 
agafant la informació de l’arxiu PNML i transformant-la en un format entenedor per al 
programa PIPE. Els canvis realitzats en tots dos arxius han consistit en afegir els dos 
atributs (subtipus i codi) al mateix nivell que els altres atributs de la classe Place. En l’annex 
B es poden trobar els dos arxius XSLT complets amb els canvis realitzats ressaltats. 

Concretament, les línies de codi afegides a l’arxiu GenerateObjectList.xslt són les que 
segueixen a continuació: 
... 
<xsl:attribute name="subtype"> 

<xsl:value-of select="subtype/value"/> 
</xsl:attribute> 
 
<xsl:attribute name="code"> 

<xsl:value-of select="code/value"/> 
</xsl:attribute> 
... 

D’altra banda, a l’arxiu GeneratePNML.xslt cal afegir dins la definició de l’element lloc els 
dos nous atributs que el formen, subtype i code. A més, dintre cada un dels dos atributs cal 
definir els atributs que els formen, que en aquest cas tenen com a valor només un camp 
amb el seu mateix nom. 
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... 
<xsl:call-template name="subtype"/> 
<xsl:call-template name="code"/> 
... 
... 
<xsl:template name="subtype"> 

<xsl:element name="subtype"> 
<xsl:element name="value"> 

<xsl:value-of select="@subtype"/> 
</xsl:element> 

</xsl:element> 
</xsl:template> 
<xsl:template name="code"> 

<xsl:element name="code"> 
<xsl:element name="value"> 

<xsl:value-of select="@code"/> 
</xsl:element> 

</xsl:element> 
</xsl:template> 
... 

4.6.3. Modificacions en la capa de dades 

Com ja s’ha afirmat anteriorment, la capa de dades és el nucli central del programa PIPE, la 
qual s’encarrega de gestionar tota la informació referent a les xarxes de Petri. Així doncs, és 
l’encarregada de gestionar el fet d’obrir i tancar les xarxes, tot cridant als arxius .xslt 
anteriorment presentats. És per això que s’han hagut d’implementar certes modificacions en 
alguns dels mètodes de la classe DataLayer. 

D’una banda, quan es guarda una xarxa de Petri en format PNML es fa un escombrat de 
tots els llocs per tal de guardar la seva informació. Aquest escombrat fa una crida al mètode 
createPlaceElement, on cal afegir dos camps determinats per al subtipus i el codi. 
 
private Element createPlaceElement(Place inputPlace, Document document){ 
… 

String subtypeInput = inputPlace.getSubtype(); 
String codeInput = inputPlace.getCode(); 
… 
placeElement.setAttribute("subtype", (subtypeInput != null ? String.valueOf(subtypeInput) : "")); 
placeElement.setAttribute("code", (codeInput != null ? String.valueOf(codeInput) : ""));    } 
return placeElement; 

} 

D’altra banda, en el cas de llegir la informació d’una xarxa de Petri des d’un arxiu en format 
PNML, es fa ús del mètode CreatePlace. Aquest mètode és l’encarregat de crear tots els 
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objectes definits en l’arxiu PNML en el format adient per a incorporar-los correctament a la  
capa de dades. 
 
private Place createPlace(Element inputPlaceElement){ 
… 

String subtypeInput = null; 
String codeInput = null;  

… 
if ((subtypeTempStorage.equals("B")) || (subtypeTempStorage.equals("C")) || 
(subtypeTempStorage.equals("D")) ) { 

      subtypeInput = subtypeTempStorage; 
   }else { 
      subtypeInput = "A"; 

} 
if (codeTempStorage.length()>0){ 

      codeInput = codeTempStorage; 
}else { 

      codeInput = ""; 
} 

… 
      

return new Place(positionXInput, positionYInput, idInput, nameInput, nameOffsetXInput, 
nameOffsetYInput, initialMarkingInput, markingOffsetXInput, markingOffsetYInput, subtypeInput, 
codeInput); 

  } 

4.6.4. Modificacions en els colors dels llocs i arcs 

Per tal de tenir una interfície més intuïtiva i aclaridora per l’usuari, s’han modificat els colors 
de certs llocs i arcs (Fig.   4.15). Pel que fa als llocs de tipus A, aquests conserven el color 
original negre del PIPE, ja que aquest tipus és el que per defecte es deixa als llocs i, així, es 
pot continuar usant el PIPE sense emprar la distinció de subtipus. En canvi, els llocs de tipus 
B són de color verdós, els de tipus C de color beix i, finalment, els llocs de tipus D tenen un 
color grisós. 

 Fig.   4.15 Colors representatius de cada tipus de lloc 
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De la mateixa manera, els arcs tenen el color corresponent al del lloc que tenen com a 
sortida, o com arribada. Els arcs connectats amb llocs de tipus D, no obstant, mantenen el 
seu color original. Així, primer de tot cal definir els nous colors dins l’arxiu Constants.java: 
 
Color B_SUBTYPE_FILL = new Color (192, 255, 192); 
Color B_SUBTYPE_LINE = new Color (50,100,50); 
Color B_SUBTYPE_ARC = new Color (150, 225, 150); 
  
Color C_SUBTYPE_FILL = new Color (245,214,148); 
Color C_SUBTYPE_LINE = new Color (170,116,15); 
Color C_SUBTYPE_ARC = new Color (237,176,63); 
  
Color D_SUBTYPE_FILL = new Color (192,192,192); 
Color D_SUBTYPE_LINE = new Color (0,0,0); 

Tot seguit, cal definir, dintre la classe dels llocs (Place.java) les condicions necessàries 
perquè el color sigui un o altre. El codi corresponent a aquesta part és el següent: 
 
if(selected && !ignoreSelection){ 
      g2.setColor(SELECTION_FILL_COLOUR); 
    }else { 
     if ((subtype.equals("B"))){ 
      g2.setColor(B_SUBTYPE_FILL); 
     }else if ((subtype.equals("D"))){ 
      g2.setColor(D_SUBTYPE_FILL); 
     }else if (subtype.equals("C")){ 
      g2.setColor(C_SUBTYPE_FILL); 
     }else { 
      g2.setColor(ELEMENT_FILL_COLOUR); 
     } 
    } 
      
 
    g2.fill(place); 
 
    if (selected && !ignoreSelection){ 
     g2.setPaint(SELECTION_LINE_COLOUR); 
    }else{ 
     if ((subtype.equals("B"))){ 
      g2.setPaint(B_SUBTYPE_LINE); 
     }else if ((subtype.equals("C"))){ 
      g2.setPaint(C_SUBTYPE_LINE); 
     }else if ((subtype.equals("D"))){ 
      g2.setPaint(D_SUBTYPE_LINE); 
     }else { 
      g2.setPaint(ELEMENT_LINE_COLOUR); 
     } 
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    } 
    g2.draw(place); 

De la mateixa manera, la classe encarregada de definir els arcs (Arc.java) també cal que 
sigui modificada. 
 
Place place = null; 
String lecture = null; 
 
if (selected && !ignoreSelection){ 
   g2.setPaint(SELECTION_LINE_COLOUR); 
}else { 

if(source instanceof Place) { 
             place = (Place)source;     
             lecture = place.getSubtype(); 

}else if(target instanceof Place) { 
  place = (Place)target; 
  lecture = place.getSubtype(); 

}else { 
  lecture="A"; 

} 
if (lecture.equals("B")){ 

    g2.setPaint(B_SUBTYPE_ARC);  
}else if (lecture.equals("C")){ 

  g2.setPaint(C_SUBTYPE_ARC);  
}else { 

  g2.setPaint(ELEMENT_LINE_COLOUR); 
}     

} 

 

4.6.5. Modificacions en la interfície gràfica 

Totes les modificacions anteriors no tindrien sentit si l’usuari no pogués fer-ne un ús 
adequat. És per això que la interfície gràfica del programa PIPE s’ha modificat per tal que 
l’usuari pugui seleccionar el tipus dels llocs i inserir codi d’una manera senzilla. La manera 
de realitzar-ho és a partir del menú desplegable que tots els llocs tenen quan es fa clic amb 
el botó dret del ratolí sobre ells. Amb aquest submenú ja es permet eliminar el lloc, definir el 
seu nom o el seu nombre de marques. Per tant, només s’han d’afegir dues opcions més, la 
primera per inserir o modificar el codi (Edit Code) i la segona per escollir el subtipus (Set 
Subtype). En la Fig.   4.16 es pot veure el submenú de subtipus corresponent al lloc P0. 
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 Fig.   4.16 Menú de subtipus del lloc P0 

La classe PlaceHandler és l’encarregada de gestionar les accions realitzades amb el ratolí 
sobre els llocs. Està formada per tres mètodes, un dels quals, JPopupMenu, és l’encarregat 
de crear el submenú al clicar sobre un lloc. És necessari, per tant, modificar només aquest 
mètode. 
 
public JPopupMenu getPopup(MouseEvent e) { 
…    
    menuItem = new JMenuItem(new EditCodeAction(contentPane,(Place)myObject)); 
    menuItem.setText("Edit Code"); 
    popup.add(menuItem); 
         
    JMenu subtypeMenu=new JMenu("Set Subtype"); 
    subtypeMenu.add(new JMenuItem(new SetSubtypeAction(contentPane, (Place)myObject, "A", "A-   
process"))); 
    subtypeMenu.add(new JMenuItem(new SetSubtypeAction(contentPane, (Place)myObject, "B", "B-fixed 
resource"))); 
    subtypeMenu.add(new JMenuItem(new SetSubtypeAction(contentPane, (Place)myObject, "C", "C-control 
resource"))); 
    subtypeMenu.add(new JMenuItem(new SetSubtypeAction(contentPane, (Place)myObject, "D", "D-input"))); 
    popup.add(subtypeMenu); 
     
    return popup; 
} 

Així doncs, es creen dos elements nous al menú, el primer dels quals crida al mètode 
EditCodeAction, encarregat de gestionar el canvi de codi, mentre que el segon crea un 
submenú per escollir el tipus de lloc. Al fer clic en el subtipus escollit es crida al nou mètode 
SetSubtypeAction. Aquestes dues classes han estat programades seguint l’estil dels altres 
botons dels menús. 
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Quan es crida el mètode constructor de la classe EditCodeAction aquest crea una nova 
finestra on es mostra el codi del lloc seleccionat. El panell on es mostra el codi s’ha de crear 
des de zero, sota el nom de EditCodePane. Així, el que fa la classe EditCodeAction és crear 
una nova finestra on hi afegeix el panell del tipus EditCodePane i una barra de botons per 
salvar els canvis realitzats en el codi o cancel·lar (Fig.   4.17). Finalment, cal definir els 
subprogrames cridats al prémer els botons. 

 

 
public class EditCodeAction extends AbstractAction { 
 … 
 public EditCodeAction(Container contentPane, Place place) { 
  this.contentPane = contentPane; 
  selected = place; 
 } 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  String actualCode=selected.getCode(); 
  codeDialog = new JDialog(CreateGui.getApp(),"Edit \""+ selected.getName()+"\" Code" 
,true); 
  Container Pane=codeDialog.getContentPane(); 
  Pane.setLayout(new BoxLayout(Pane,BoxLayout.PAGE_AXIS)); 
  Pane.add(editCode = new EditCodePane()); 
  editCode.setText(actualCode); 
  Pane.add(new ButtonBar(new String[]{"Apply","Cancel"},new 
ActionListener[]{ChangeCodeHandler,CancelCodeHandler}),BorderLayout.PAGE_END);   
  codeDialog.setResizable(false); 

Fig.   4.17 Finestra d’edició de codi 
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  codeDialog.pack(); 
  codeDialog.setLocationRelativeTo(null); 
  codeDialog.setVisible(true); 
 }   
 ActionListener ChangeCodeHandler=new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   selected.setCode(editCode.getText()); 
   codeDialog.setVisible(false); 
  } 
 };  
 ActionListener CancelCodeHandler=new ActionListener(){ 
  public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
   codeDialog.setVisible(false);   
  } 
 }; 
} 

En la línia Pane.add(editCode = new EditCodePane()) és on es fa la crida al nou panell 
creat. Bàsicament, aquest panell conté un objecte del tipus JEditorPane que és un panell de 
text editable amb dos mètodes, un per assignar el text que serà mostrat i un altre per agafar-
lo. A més a més conté una barra de desplaçament vertical lligada al panell de text. El codi 
corresponent a aquesta classe és el que segueix: 
 
public class EditCodePane extends JPanel { 
  
 JEditorPane editCode; 
 public EditCodePane() { 
  super(new BorderLayout()); 
  editCode=new JEditorPane(); 
  editCode.setEditable(true); 
  editCode.setMargin(new Insets(5,5,5,5)); 
  editCode.setContentType("text/plain"); 
  JScrollPane scroller=new JScrollPane(editCode); 
  scroller.setPreferredSize(new Dimension(300,200)); 
  scroller.setVerticalScrollBarPolicy(22); 
  scroller.setHorizontalScrollBarPolicy(31); 
  scroller.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.LOWERED)); 
  this.add(scroller); 
  this.setBorder(new TitledBorder(new EtchedBorder(),"Code")); 
 } 
 public void setText(String text){ 
  editCode.setText(text); 
 }  
 public String getText(){ 
  return editCode.getText(); 
 } 
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Finalment, l’arxiu SetSubtypeAction és més simple, ja que segueix l’esquema d’altres arxius 
ja existents com per exemple el EditTokenAction. El que fa és assignar en el lloc seleccionat 
aquell codi que hem seleccionat dintre del submenú. El codi corresponent a l’arxiu 
SetSubtypeAction.java és el següent. 
 
public class SetSubtypeAction extends AbstractAction { 
 

private String subtypeInput; 
private Container contentPane; 
private Place selected; 
 
public SetSubtypeAction (Container contentPane, Place p, String subtypeInput, String name) { 
  super(name); 
  this.contentPane = contentPane; 
   

selected = p; 
this.subtypeInput = subtypeInput; 

} 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
    selected.setSubtype(this.subtypeInput); 
}   

} 

4.7. Generació del codi SIMAN 

El factor més interessant d’aquesta part del projecte és la metodologia per a la generació 
automàtica del codi SIMAN a partir de la xarxa de Petri triada. Per fer-ho, s’ha implementat 
el mètode ModExpCodeGeneration, que comença a la línia 1043 i s’extén fins la 2393 de 
l’arxiu SimanCodeGeneration.java inclòs a l’Annex C. Es citen les línies de codi on estan 
implementades les diferents parts que s’expliquen a continuació per si es vol entrar en el 
detall de la seva implementació, però no és necessari per a entendre’n el funcionament. 

Per poder generar el codi és imprescindible poder llegir adequadament la informació de la 
xarxa, per això es fa ús de les classes que utilitza PIPE per emmagatzemar-la. En concret, 
es llegeix tota la informació de l’arxiu DataLayer que conté la informació de la xarxa i se 
n’extreu la informació sobre els llocs, les transicions, la matriu de Pre-incidència i la de Post-
incidència per saber les relacions que mantenen llocs i transicions entre si. Per reduir el 
temps de còmput de parts del codi que només es fixen en un tipus concret de llocs, es creen 
quatre vectors diferents, un per cada tipus de lloc amb informació sobre la situació de cada 
lloc al vector global. Bàsicament serveixen per poder-se dirigir ràpidament als llocs adequats 
quan sigui necessari sense haver de mirar tots els altres llocs dels què ja es sap segur, pel 
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seu subtipus, que no cal comprovar. Aquest primer pas queda implementat de la línia 1044 a 
la 1120. 

A continuació, fins a la línia 1244, es comproven els llocs de tipus C per assegurar-se que 
estiguin associats en grups i per comptar la capacitat global dels mateixos, necessari per a 
la implementació de l’alliberació del recurs en el model. També es crea un recurs per cada 
lloc de tipus B, així com la definició de la fallida corresponent, si n’hi ha, i també un recurs 
per cada lloc de tipus C, de capacitat igual al marcat inicial corresponent. D’aquesta manera 
els blocs de tipus B i C ja queden completament definits i només caldrà mirar com 
interaccionen amb les transicions. 

Un cop ordenats els llocs i processats els recursos, es prepara un vector per als llocs i un 
altre per a les transicions que indiquen si aquell element ja ha estat processat, si s’està fent 
o si encara s’hi ha de passar. De la mateixa manera, es prepara un vector per guardar 
informació sobre quin flag se li assigna a cada punt del model per poder fer les interaccions 
correctament. A més, es divideixen les matrius de Pre-incidència i Post-incidència en dues 
matrius cadascuna, de manera que se separen els llocs de tipus A i D dels de tipus B i C. Es 
fa d’aquesta manera degut a la diferència de comportament entre aquests dos parells de 
tipus de llocs, amb l’avantatge que els llocs de tipus A i D són els únics que queden per 
estudiar profundament. 

El següent punt comença a la línia 1315 del codi i té com a finalitat la detecció de blocs 
MATCH. Aquests s’hauran de crear en aquelles transicions amb més d’un arc d’entrada 
provinents de llocs de tipus A o D. En aquells punts on es detecta que hi arriben diverses 
transicions es prepara un vector per apuntar-se, quan es processin, els flags que permetran 
connectar correctament els arcs. 

A partir d’aquí, i amb inici a la línia 1346, es comença amb l’assignació de flags a cada lloc i 
transició. El primer que es fa és afegir un bloc CREATE associat a cada lloc de tipus D. Cal 
comprovar si té arcs d’entrada o no i en aquests dos casos comprovar que tingui un número 
de marques diferent de zero per al primer cas, o un temps entre arribades definit al codi per 
al cas sense arcs d’entrada. A continuació s’ha de mirar si té més d’un arc de sortida, cosa 
que implicaria la creació d’un bloc DECIDE. En qualsevol cas, s’ha de comprovar també si 
els arcs de sortida van a una transició independent, o una que tingui un MATCH (detectat 
prèviament). 

A partir de la línia 1567 del codi es comença el mètode iteratiu que va comprovant, per cada 
lloc i transició, si ja s’ha processat, estan preparats per ser-ho, o si encara se li ha d’assignar 
un flag. Cada lloc i transició està relacionat a un bloc o a un conjunt de blocs, i aquest ha de 
tenir un flag associat per poder-s’hi dirigir des dels blocs precedent; per això, quan un bloc 
s’ha creat correctament li assigna el flag al bloc al qual es dirigeix. En el moment en què un 
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bloc té un flag associat ja es pot processar, i aleshores, assignar el flag al lloc següent; per 
això els blocs CREATE es creen al principi i s’assigna un flag als blocs següents com a punt 
de partida del procés. Amb aquest procediment es va seguint el flux de tota la xarxa i es van 
processant tots els blocs. Quan ja no troba més llocs ni transicions preparats per ser 
convertits a codi SIMAN, el programa finalitza el bucle. 

Per cada iteració el programa busca la primera transició que tingui un flag associat i per la 
qual encara no s’hagi passat. Si la transició està associada a un bloc MATCH, és necessari 
que totes les seves branques estiguin connectades. En cas de no trobar cap transició per on 
poder passar, aleshores es busca un lloc, també amb flag associat i per on no s’hagi passat. 
A partir d’aquest punt (línia 1624) el programa pren dos camins depenent de si treballa amb 
una transició o amb un lloc. 

En cas d’haver trobat una transició (línies 1624 a 2064), primer es mira quins blocs faran 
falta. S’ha de comprovar si en la transició s’hi ajunten diverses branques, o si tenen pes 
diferent de u, s’ha de mirar si s’han de reservar o alliberar recursos, si el flux es divideix en 
diverses branques i si algun dels arcs de sortida es dirigeix a un lloc de tipus D, tancant així 
un cicle a la xarxa. És important saber quins blocs hi ha, ja que la manera de salta de un a 
l’altre difereix en alguns casos. Un cop es té clar quins blocs formen part d’aquell conjunt, es 
creen tots i s’assigna un flag lliure als següents llocs on està connectada la transició per 
poder indicar correctament el salt cap a aquell bloc o, si ja té un flag assignat, simplement 
s’hi assigna el salt. Finalment, es marca la transició conforme ja s’hi ha passat i es torna a 
iniciar el bucle. 

Per altra banda, si el punt que s’ha trobat per continuar correspon a un lloc (línies 2065 a 
2348), les operacions són més simples. Tal com es tradueixen els llocs, segur que en aquest 
punt del programa es tracta d’un lloc de tipus A, ja que els llocs de tipus B, C i D ja han estat 
convertits anteriorment. Per tant, simplement s’ha de ficar un bloc DELAY amb la informació 
del retard que suposa el procés. A més, es presenta la gran avantatge que només es 
distingeixen tres casos possibles per al codi posterior al DELAY. Si no surt cap arc del lloc, 
voldrà dir que s’hi acaba el flux i s’ha de posar un bloc DISPOSE; si només surt un arc cap a 
una transició, simplement s’hi ha de dirigir el flux; i en cas que surtin diversos arcs, s’hi 
afegirà un bloc BRANCH que separarà el flux segons les condicions especificades en el codi 
del lloc. Només caldrà tenir present en cada cas els paràmetres de cada bloc i vigilar a 
marcar bé el flux cap a la transició següent amb el flag adequat. 

Finalment, quan el programa ja no troba més transicions ni llocs que siguin susceptibles de 
ser convertits, recopila tot el codi SIMAN que ha anat creant línia a línia i l’ajunta en els 
arxius .mod i .exp per poder-los visualitzar i guardar. Cal comentar que aquest programa va 
seguint el flux de les marques en la xarxa, de manera que si hi ha alguna zona aïllada o la 
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xarxa presenta bloquejos, els llocs aïllats no podran ser processats. Per tant, el codi quedarà 
incomplet si l’usuari intenta treballar amb una xarxa incompleta o que presenti bloquejos. 

4.8. Implementació del mòdul 

Per poder crear i afegir un mòdul a PIPE, és necessari que la classe que el defineix 
implementi la interfície Module i inclogui, per tant, els mètodes run i getName; a més de 
definir-hi tots els mètodes necessaris per al seu funcionament i presentació per pantalla. Per 
a aquest projecte s’ha desenvolupat el mòdul SimanCodeGeneration, del qual s’inclou el 
codi complet a l’Annex C. A l’hora d’explicar els diferents mètodes, s’indiquen les línies de 
codi on estan escrits, per si es vol entrar en més detall sobre la seva implementació. 

El mètode Run, implementat entre les línies 48 i 78, llegeix la informació de la xarxa en ús i 
és l’encarregat de presentar per pantalla la opció de selecció de xarxa, la validació de la 
xarxa i els botons per entrar a la secció d’edició dels llocs, generació de codi i per tancar el 
mòdul. El mètode Run en si no fa cap mena de processat de dades, simplement gestiona la 
informació de la xarxa per enviar-la al mètode que la necessiti. El mètode getName, línies 80 
a 82, simplement retorna el nom del mòdul. 

A continuació, línies 86 a 197, es troben els mètodes que gestionen les accions a realitzar 
quan es prem un botó (ActionListener). En concret hi ha definits els set ActionListener 
corresponents al total de set botons que permeten interaccionar amb les diverses finestres. 
Són els encarregats de mostrar, actualitzar o tancar les diferents finestres que formen el 
mòdul. 

El primer (EditPlaceHandler) actua quan es prem el botó d’edició de llocs des de la finestra 
principal del mòdul i és l’encarregat de mostrar el panell d’edició de codi i el botó per tornar 
cap al mòdul. El següent ActionListener (GenerateCodeHandler) mostra una finestra amb el 
panell de codi i, a sota, un botó per guardar els arxius i un per tornar enrere cap al mòdul. 
Els tres CancelHandler s’encarreguen de tancar les tres finestres del mòdul: la principal, la 
d’edició i la de codi, cadascun una diferent. SaveCodeHandler és l’encarregat de guardar els 
arxius de codi quan es prem el botó des de la finestra de generació. Finalment, 
RevalidationHandler gestiona l’actualització del panell de validació de la pantalla principal. 

El següent que hi ha al codi són els panells que s’inclouen en les finestres per permetre a 
l’usuari interaccionar amb el programa. Els dos primers són auxiliars i ajunten en grups els 
botons de la pantalla principal i de la pantalla d’edició. El primer és el BackButtonPane, línies 
200 a 211, que s’utilitza en la pantalla d’edició per tancar-la i tornar a mostrar la pantalla 
principal, a la vegada que actualitza la vista de la validació. El segon - línies 213 a 228 - és 
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el ButtonOptionPane, que agrupa els botons de la pantalla principal del mòdul: edició de la 
xarxa, generació de codi i tancar el mòdul. 

A continuació hi ha els panells que, incorporats a les finestres ja citades, permeten la 
interacció amb l’usuari. El primer que s’ha implementat, línies 230 a 824, és el 
SimanValidationPane que implementa les vuit validacions explicades en l’apartat 4.3, 
Validació de la Xarxa. A part del codi destinat a les validacions en si (línies 360 a 745), la 
resta del codi està destinada a la presentació per pantalla i a la gestió dels botons d’ajuda 
que informen sobre la causa dels errors que s’hagin produït. En concret, els mètodes que 
comproven que cadascun dels quatre tipus de llocs estiguin correctament definits comencen 
a les línies 360, 388, 403 i 505 per als tipus de llocs A, B, C i D, respectivament. A la línia 
584 comença el mètode que controla que no hi hagi transicions sens cap arc d’entrada o 
sortida. El mètode que controla que no hi hagi arcs repetits comença a la 628 i, finalment, a 
les línies 656 i 703 comencen els que controlen si els arcs d’entrada i sortida són de pes 
superior a u. 

El panell que va a la finestra d’edició dels llocs està implementat de la línia 826 fins a la 
1026. Es defineixen fins a la línia 849 algunes de les variables necessàries, i a la línia 850 
comença el constructor d’aquest mètode. En el constructor es col·loquen les etiquetes i 
opcions d’informació de cada lloc i els botons per modificar-ho i acceptar o rebutjar els 
canvis. A continuació, a partir de la línia 940, hi ha els ActionListener que gestionen la resta 
dels botons de què disposa el panell. 

A la línia 1027 comença la definició del panell on es visualitzen els dos arxius resultat, els 
arxius .mod i .exp que representen el model en SIMAN. Per generar-los es fa ús del mètode 
ModExpCodeGeneration que comença a la línia 1043 i s’extén fins la 2393. Aquest mètode 
és el que recull tota l’algorítmica de conversió des d’una xarxa de Petri qualsevol al seu codi 
SIMAN equivalent i s’ha tractat en detall a l’apartat 4.7. 

Finalment, des de la línia 2396 fins al final, hi ha el mètode PetriNetChooserPanel2, que es 
basa en una classe de PIPE, encarregat de permetre l’ús d’arxius PNML directament des 
dels mòduls. Per al cas del mòdul SimanCodeGeneration s’ha afegit la opció de permetre 
mantenir informació dels canvis que es produeixen des de la pantalla d’edició, ja que el 
mètode original no oferia aquesta opció. 
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5. CASA (Computer Aided Simulation Analysis) 

5.1. Descripció i Funcionament 

La finalitat bàsica del programa CASA és la de realitzar un anàlisi quantitatiu dels resultats 
de les simulacions d’esdeveniments discrets. D’aquesta manera, el programa permet 
realitzar anàlisis de diversos aspectes dels resultats tals com l’anàlisi dels transitoris o de la 
correlació de dades, comparació de dos models, anàlisi factorial o estudi del nombre de 
rèpliques necessàries en una simulació. Així doncs, es pot automatitzar i simplificar l’estudi 
de molts d’aquests paràmetres, sempre amb l’abast que permet el codi de simulació, ja que 
aquest tampoc permet l’estudi de totes les variables d’un sistema general. 

Tot i que algunes de les opcions del programa es poden utilitzar a partir d’arxius de text amb 
les dades escrites, la manera més usual i que permet tota la seva funcionalitat és emprar 
arxius en codi SIMAN. Aquests models es simulen amb el programa Arena de Rockwell 
Automation (http://www.arenasimulation.com/), el qual existeix en versió educativa. El 
programa CASA, el que realitza és enviar els models cap a les eines d’aquest programa i 
després recollir els resultats per al seu posterior anàlisi. Així doncs, per poder extreure el 
màxim partit a les eines de CASA l’usuari necessita d’aquest software extern. La majoria de 
les expressions emprades han estat extretes de [4]. 

L’estructura gràfica del programa està dividida en forma de panells, els quals es seleccionen 
a partir de pestanyes com es pot observar a la Fig.   5.1. Així, al prémer cadascun dels 
botons de la part esquerra de la finestra, s’accedeix a la pestanya amb el seu panell 
determinat, el qual és l’encarregat de la funcionalitat escollida. Cada panell és independent, 
a excepció del primer d’ells, que apareix per defecte a l’engegar el programa, ja que aquest 
és l’espai on obrir un nou model i on determinar el directori arrel del programa Arena, 
necessari per simular els models. 

 

http://www.arenasimulation.com/
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Fig.   5.1 Pantalla inicial del programa CASA. Estructura en forma de 
pestanyes 

 

Les deu pestanyes amb els seus corresponents panells que formen el programa són les que 
segueixen: 

 Panell d’obertura i tancament d’arxius 
 Panell d’edició del model 
 Panell de compilació i simulació 
 Anàlisi de la correlació 
 Anàlisi del transitori 
 Càlcul del nombre de rèpliques per obtenir certa bondat 
 Validació d’un model amb el sistema real 
 Comparació de dos models 
 Anàlisi factorial 
 Panell Informatiu 

L’ús específic de cadascuna d’aquestes pestanyes es pot trobar en els punts següents. Tota 
aquesta estructura està desenvolupada en l’arxiu TabbedPaneNoText.java (línies 20 a 83). 
Cal tenir present que amb les finestres amb aquestes estructures amb pestanyes, al 
carregar el programa es generen tots els panells. Per tant, al prémer sobre un botó per 
entrar a un panell cal tornar a generar-lo de nou, ja que els panells presenten una estructura 
o una altra segons si s’ha obert algun model o bé si el directori arrel de l’ARENA està definit. 
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Això es troba implementat entre la línia 85 i la 121 de la classe (ChangeListener change). 
Bàsicament, el que es fa és llegir quin botó s’ha premut (tabbedPane.getSelectedIndex() – 
línia 87) i crear un nou panell que substitueix el que ja hi havia. Finalment, dintre aquesta 
classe es troben una sèrie de variables estàtiques, juntament amb els mètodes per accedir-
hi, que guarden diversa informació, com per exemple quin és el directori de l’ARENA definit 
o sobre si s’ha obert algun model (línies 123 a 150). Aquestes variables estan definides en 
aquesta classe perquè és la que conjunta i engloba tots els altres panells. Són les que 
segueixen a continuació: 

 static boolean arenaPathFound = false; 

 static String  arenaPath = ""; 

 static boolean openModel = false; 

 static String openedModelPath = ""; 

 static String openedModelName = ""; 

5.2. Panell d’obertura i tancament d’arxius 

A l’obrir el programa, el panell visible per defecte correspon al panell d’obertura i tancament 
d’arxius (classe JPanelFile.java). En aquest panell és realitzen dues tasques fonamentals. 
D’una banda, existeix un quadre per seleccionar el directori on està instal·lat el programa 
ARENA, mentre que d’altra banda existeix un segon quadre amb 3 botons. El primer d’ells 
serveix per obrir un nou model, el segon per tancar el model sense guardar i, finalment, el 
tercer serveix per guardar el model actual. 

Al prémer el botó d’obrir un model (ActionListener openListener - línies 120 a 153) s’obre un 
nou diàleg del tipus JFileChooser. L’usuari ha de seleccionar un arxiu de model (terminació 
.mod). En el cas que també existeixi l’arxiu d’experiment corresponent, els dos arxius són 
copiats a la carpeta de treball del CASA com a arxius auxiliars per al seu posterior ús sota 
els noms de model.mod i model.exp. Per la seva banda, a l’usar el botó Close 
(ActionListener closeListener - línies 155 - 167) es tanca el model actual. Així, les variables 
globals esmentades en l’anterior punt es modifiquen per determinar que no hi ha cap model 
obert. Finalment, el botó de salvar (ActionListener saveListener - línies 169 a 193) realitza el 
procés invers al d’obrir, copiant l’arxiu auxiliar allà on desitgi l’usuari amb el nom que vulgui. 

El directori arrel del programa ARENA es queda guardat en l’arxiu “path.txt” en el directori 
config un cop es tanca el programa. D’aquesta manera, a l’inicialitzar el programa CASA, es 
comprova si el directori indicat en aquest arxiu existeix i, en cas que així sigui, és el que 
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s’utilitza. Per tant, no és necessari haver d’indicar cada cop on es troba el directori. Això es 
realitza amb el mètode findArenaPath() (línies 195 – 217). 

5.3. Panell d’edició del model 

La funció d’aquest panell és la d’editar els models amb els que es treballa. Això té una 
importància elevada en el cas que s’estigui treballant amb models generats des del mòdul 
del PIPE, ja que aquests models contenen els paràmetres de simulació per defecte, sense 
haver estat definits per l’usuari. L’aspecte gràfic inicial del panell està determinat en el 
constructor de l’arxiu JPanelEdit.java (línies 40 a 125). La seva estructura està formada a 
partir de caixes horitzontals i verticals que distribueixen els diversos botons dins la pantalla. 

Per una banda, existeix la possibilitat de modificar el model manualment, dins l’apartat 
Manual Change. Existeix un botó per modificar l’arxiu .mod i un per l’arxiu .exp, 
respectivament. Al prémer-los es presenta un panell (del tipus JEditorPane) amb el codi de 
l’arxiu corresponent, el qual pot ésser modificat i guardat (ActionListener butExpListener i 
ActionListener butModListener - línies 506 a 603). 

D’altra banda, es pot utilitzar la opció Modify Experiment Parameters (ActionListener 
expChangeListener – línies 106 a 341). En aquesta opció es poden modificar les fallides, els 
recursos i els paràmetres de replicació. Per fer-ho, existeixen 3 quadres referents a 
cadascun d’aquests possibles canvis (Fig.   5.2). En el primer d’ells es poden modificar les 
fallides. Així, al seleccionar-ne una es pot escollir, gràcies a dos botons de radio, quin tipus 
de fallida és i quines són les distribucions de temps corresponents. De la mateixa manera, 
en el quadre central trobem l’apartat destinat a modificar els recursos. En ell, a part de 
modificar la capacitat de cada recurs, es pot indicar si aquest recurs té alguna fallida i en cas 
afirmatiu quina és. Finalment, el quadre inferior conté tots els paràmetres de replicació, tals 
com la durada de cada rèplica, el nombre total de rèpliques o les condicions de terminació. 

Per tal de poder obtenir la informació concreta de cada quadre, es fa servir la classe 
ExpReader (veure punt 5.12), la qual retorna un vector per cada camp llegit (per exemple, 
un vector on cada component té el codi d’un recurs). Després, gràcies als mètodes 
replicateSeparate (línies 637 – 663), resourceSeparate (línies 665 – 700) i failureSeparate 
(línies 702 – 761), es llegeixen aquests vectors i es separa cada dada llegida en diverses 
components per tal d’interpretar correctament la seva informació. 

Així doncs, a l’iniciar aquesta opció podem veure la informació actual de l’arxiu d’experiment 
sobre aquests 3 aspectes, i modificar-la. Cal anar desant la informació de cada bloc per 
separat a mesura que es realitzen els canvis. Finalment, amb el botó de guardar canvis 
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(ActionListener storeListener – línies 404 a 453) es desen els canvis en l’arxiu d’experiment 
auxiliar, amb la qual queden introduïts per els posteriors anàlisis. 

Cal tenir en compte que els canvis realitzats en aquest espai només són guardats en el 
model auxiliar. Seran vàlids per tots els càlculs i simulacions realitzats, però farà falta salvar 
el model específicament per poder tenir el model amb els canvis en el propi disc. 

 
Fig.   5.2 Finestra per la modificació dels paràmetres de l’arxiu EXP 

5.4. Panell de compilació i execució 

La funció d’aquest panell (arxiu JPanelSimulation.java) és la de facilitar a l’usuari la tasca de 
compilació i simulació del model. Com ja s’ha vist en el punt 3.5.3, aquesta consta de quatre 
passos: compilació de l’arxiu de model, compilació de l’arxiu d’experiment, lligatge dels dos 
arxius i simulació. D’aquesta manera, el panell consta de quatre botons, un per a realitzar 
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cada tasca. Així mateix, consta d’un marc de text (tipus JEditorPane) en el qual es presenten 
els resultats de cadascun dels passos. Les crides realitzades en cadascun dels botons són 
similars. Així, prenent com a exemple el pas de compilació de l’arxiu del model 
(ActionListener ListenModel – línies 67 a 96), el que es fa és crear un arxiu .bat que conté 
les comandes de compilació. En aquest cas aquestes comandes fan la crida a l’arxiu 
“model.exe” situat en el directori d’ARENA i fan desar els resultats de la simulació en l’arxiu 
model.txt. Per exemple, l’arxiu corresponen a aquest cas seria el següent: 
start /wait cmd /c \"Directori de l'Arena"\model\" model; -Lmodel.txt 

Després s’executa l’arxiu en una finestra del sistema amb la comanda CmdExec (classe 
CmdExec.java) i es llegeix l’arxiu de text presentant per pantalla els resultats (Fig.   5.3). 

 
Fig.   5.3 Finestra de compilació i execució 
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5.5. Panell d’anàlisi de la correlació 

L’objectiu d’aquest panell és el d’avaluar la independència o aleatorietat dels valors d’una 
mostra. Amb aquest objectiu existeixen dues tècniques emprades habitualment: les 
gràfiques d’autocorrelació i els diagrames de dispersió.  

Amb les gràfiques d’autocorrelació aquesta independència es determina calculant els valors 
d’autocorrelació per diferents valors del retard. L’autocorrelació de retard k és la correlació 
entre mostres separades per k valors. Per una mostra de mida n, es calcula l’autocorrelació 
de mida k emprant n – k parells de mostres, per la qual cosa és necessari que k sigui menor 
que n. Els valors que aporten més informació són aquells obtinguts pels retards més petits 
(entre k = 1 i k = 10) mentre que per retards elevats la informació aportada és menor. Per 
poder analitzar la independència cal saber que les mostres independents tenen els seus 
valors d’autocorrelació centrats en el cero i amb magnituds petites. En canvi, les mostres 
dependents, és a dir, no aleatòries, tenen valors d’autocorrelació diferents de zero. 

La gràfica d’autocorrelació està formada, per una banda, pel retard temporal k en l’eix 
horitzontal, i per altra, pel coeficient d’autocorrelació Rk en l’eix vertical (Eq. 5.1), 
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on Ck és la funció d’autocovariància (Eq. 5.2) i S2(n) es la variància de la mostra. 

El diagrama de dispersió de les observacions X1, X2, .., Xn és una gràfica que representa els 
parells (Xi, Xi+1) per i = 1, 2, ..., n-1. D’aquesta manera, si els valors són independents, hi 
haurà una distribució aleatòria en el diagrama. En canvi, en el cas que siguin dependents, 
els parells de valors tendiran a formar una línia recta, el pendent de la qual dependrà de si la 
correlació és positiva o bé negativa. 

En el moment d’iniciar aquest panell (arxiu JPanelCorr.java) es poden observar dues parts 
diferenciades. D’una banda, a la part superior, hi apareix la opció d’emprar un arxiu de text. 
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Així, existeix el botó Browse que ens obre un selector de fitxers per tal de seleccionar-lo 
(ActionListener browseListener – línies  119 a 142). Tota aquesta part està continguda dins 
de la caixa2 (línies 46 a 55).  

D’altra banda, a la part central apareix la opció destinada a emprar el model actual. Si 
s’utilitza un model, aquest necessita ser modificat, ja que, per defecte, els reports d’una 
simulació no faciliten dades dividides en intervals de temps, els quals són necessaris per 
realitzar l’anàlisi de la correlació. En aquest espai hi apareixen una llista amb totes les línies 
de codi de l’arxiu de model (del tipus JPanelList) i un espai en el qual es pot determinar en 
quin interval de temps es volen prendre les dades. Cal seleccionar, per tant, una filera de la 
llista, tenint en compte que just abans d’aquesta línia s’afegirà la informació necessària per 
agafar les dades. 

La classe JPanelList simplement el que fa és llegir l’arxiu “model.mod” i posar dins d’una 
llista del tipus JList cada línia de l’arxiu. D’aquesta manera es té d’una forma ordenada tot 
l’arxiu de model, ja que cada línia correspon a un enter. A part del seu constructor, aquesta 
classe conté diversos mètodes per realitzar tasques complementàries. Entre els més 
importants es té public String [ ] getList () que serveix per retornar la llista de codi o public int 
getSelected () que diu quina és la línia seleccionada. 

Les modificacions realitzades en l’arxiu consisteixen en dos aspectes. El primer d’ells 
consisteix en afegir un bloc ASSIGN davant la línia seleccionada, el qual fa ampliar en una 
unitat un comptador cada cop que hi passi una entitat. Per tant, portarà el compte de les 
peces que hi passen. 
 

ASSIGN:        casaauxconte=casaauxconte+1; 

A més a més, es creen uns blocs auxiliars que s’afegeixen al final del model, ja que són 
independents dels altres blocs. Concretament, es té un bloc CREATE que cada hora (o 
interval de temps seleccionat) crea una entitat que al passar per un bloc ASSIGN, llegeix la 
variable amb el nombre d’entitats que han passat pel punt, l’escriu en un fitxer de text i el 
torna a posar a zero per reiniciar el compte. 
 

CREATE, 1,HoursToBaseTime(0.0),casaauxEntity:HoursToBaseTime(1); 
ASSIGN:        casaauxprodh=casaauxconte:casaauxconte=0; 
WRITE,         casaauxfile,"%f\t%f\n":tnow,casaauxprodh; 
DISPOSE:       Yes; 
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Finalment, cal modificar l’arxiu d’experiment per tal d’incloure les noves variables introduïdes 
en el model: 
 

... 
VARIABLES: 
casaauxprodh,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
casaauxconte,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
... 
FILES: 
casaauxfile,"corr.txt",Sequential,Free Format,Dispose,,Hold: 
... 
ENTITIES: 
casaauxEntity,Picture.Report,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes,,): 
... 

 

D’aquesta manera un cop executat el model s’obté un arxiu de text, de nom “corr.txt” en el 
qual es té, en cada línia, informació sobre el temps d’execució del model i sobre el nombre 
d’entitats que han passat per un bloc determinat. En el cas d’emprar un arxiu de text, el 
format de dades requerit és el mateix. 

Així doncs, al prémer el botó de Proceed (ActionListener proceedListener – línies 156 a 383) 
es comprova si s’està treballant amb un arxiu de text o amb un model (línies 158 a 178) i, en 
el cas d’emprar un model, es comprova que la línia seleccionada sigui correcta (línies 183 a 
199) i es crea un nou model de nom “modcorr.mod” amb les modificacions del model (línies 
202 a 238) i les modificacions de l’arxiu d’experiment (línies 241 a 316). Després, es compila 
i simula aquest model i es procedeix a buidar el panell i a afegir-li un nou objecte de la 
classe graphicCorr. 

Aquest nou objecte és un altre panell que té, a l’inici, un botó de nom Graficate i un camp 
per determinar quin és el retard temporal desitjat pel càlcul del diagrama de dispersió. 
Després, al prémer el botó (ActionListener Graf – línies 46 a 243), apareixen els resultats 
esperats: la gràfica d’autocorrelació (Fig.   5.4) i el diagrama de dispersió (Fig.   5.5). 
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Fig.   5.4 Gràfic d’autocorrelació 

Fig.   5.5 Diagrama de dispersió amb retard LAG = 2 

5.6. Panell d’anàlisi del transitori 

A l’hora de simular models és interessant poder obtenir les dades de sortida del sistema en 
règim permanent per tal de poder eliminar la desviació que produeix el període de transitori 
(per exemple, el temps que triguen les màquines a treballar a ple rendiment). Així doncs, pot 
ajudar a determinar la distribució de períodes de treball o, si és rendible, parar la producció 
durant certs períodes de temps. D’aquesta manera, l’objectiu és poder determinar el punt de 
tall a partir del qual es considera que el sistema ha assolit el règim permanent. 

Un procediment simple i útil per determinar-lo és el mètode gràfic de Welch [6]. A partir de 
les observacions Xi1, Xi2, ..., Xin obtingudes per cadascuna de les rèpliques es computen els 
promitjos (Eq. 5.3). 
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Tot seguit, a partir d’aquests valors, es calculen i es dibuixen les mitges mòbils per una 
finestra de temps determinada w (Eq. 5.4). 
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El panell JPanelTrans té el mateix aspecte visual que el JPanelCorr, tot i que amb una petita 
diferència. En el cas de treballar amb un model, es tenen dues opcions. O bé es proceix com 
al panell anterior seleccionant Number of Entites, o bé es selecciona l’opció Average of 
Entites (Fig.   5.6). En aquest cas, cal seleccionar dues línies (es fa prement la tecla Crtl del 
teclat), ja que el que es computa és el nombre mitjà de peces que hi ha entre dos punts (un 
exemple podria ésser el nombre mitjà de peces en una cua o que s’estan processant en una 
màquina). 

 

Fig.   5.6 Detall del panell d’anàlisi del transitori amb les 
dues opcions de treball 

Per calcular el promig d’entitats que hi ha entre dos punts, cal tenir present que aquest és 
igual al sumatori del producte entre la proporció de temps en què hi ha un nombre d’entitats i 
aquest nombre d’entitats (Eq. 5.5). 
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Si considerem que aquesta proporció pi és pot estimar com la divisió de Ti entre el temps 
total obtenim l’Eq. 5.6. 
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Es pot expressar  com l’àrea sota F(t), la qual es calcula com una suma d’àrees de 

rectangles. En cada esdeveniment d’entrada o sortida d’entitat en l’interval es modifica el 
valor de l’àrea sumant-li l’àrea del darrer rectangle (Eq. 5.7). 
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Així doncs, les modificacions realitzades en l’arxiu seran similars a les del punt anterior, tot i 
que caldrà emprar més variables, ja que caldrà considerar els temps actuals i anteriors. Així, 
caldrà afegir dos blocs ASSIGN, un davant de cada línia seleccionada, els quals faran el 
càlcul expressat en l’Eq. 5.7  
 

ASSIGN:        casatimebefore=casatime: 
casatime=TNOW: 
casaAq=casaAq+(casatime-casatimebefore)*casaWip: 
casaWip=casaWip+1; 
... 
ASSIGN:        casatimebefore=casatime: 
casatime=TNOW: 
casaAq=casaAq+(casatime-casatimebefore)*casaWip: 
casaWip=casaWip-1; 

A més a més, i igual que en el cas d’entitats que passen per un punt, es creen uns blocs 
auxiliars afegits al final del model. Així doncs, es té un bloc CREATE que cada hora (o 
interval de temps seleccionat) crea una entitat que es dirigeix a un bloc ASSIGN que realitza 
el càlcul final i reinicialitza les variables. A continuació, s’escriuen les dades en l’arxiu 
“trans.txt”. 
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CREATE, 1,HoursToBaseTime(0.0),casaauxEntity:HoursToBaseTime(1); 
ASSIGN:        casaout=casaAq/1:casaAq=0; 
WRITE,         casaauxfile,"%f\t%f\n":tnow,casaout; 
DISPOSE:       Yes; 

Finalment, cal modificar l’arxiu d’experiment per tal d’incloure les noves variables introduïdes 
en el model: 

... 
VARIABLES: 
casaWip,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
casaout,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
casaAq,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
casatime,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"): 
casatimebefore,CLEAR(System),CATEGORY("User Specified-User Specified"):... 
FILES: 
casaauxfile,"trans.txt",Sequential,Free Format,Dispose,,Hold: 
... 
ENTITIES: 
casaauxEntity,Picture.Report,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes,,): 
... 

L’arxiu de text necessari per poder treballar amb les dades segueix el mateix model que en 
el punt de correlació de les dades (Punt 5.5), així com el botó de Proceed (ActionListener 
proceedListener – línies 177 a 695). Ara bé, cal considerar que aquest té dues parts: de les 
línies 220 a la 395 el cas de nombre de peces que passen per un bloc, mentre que de la 396 
a la 623 està programat el cas del nombre de peces entre dos punts del sistema. Després 
de la compilació i simulació, en aquest cas, es crida un objecte de la classe graphicTrans. 

La part superior del nou panell conté dues opcions a determinar per l’usuari (Fig.   5.7). 
D’una banda, cal determinar quin és l’ample de la finestra amb el qual s’ha de fer el càlcul de 
la mitjà mòbil (Eq. 5.4). A més a més, es pot seleccionar una opció que separa el gràfic en 
diverses zones i calcula la mitjana d’ells. Això pot ajudar a l’usuari a determinar el punt on 
comença el període de règim permanent. 
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Fig.   5.7 Opcions a determinar en el panel 

de transitori 

Finalment, prement el botó Calculate (ActionListener Graf – línies 99 a 263) es genera el 
gràfic seguint les fórmules del mètode de Welch. Per tal d’ajudar a l’usuari en la tasca de 
determinar quin és el punt, prement sobre el gràfic amb el ratolí, apareix una nova finestra 
que indica quin és el punt seleccionat. Aquest aspecte està implementat entre les línies 76 i 
92, dintre de l’apartat MouseListener RatoliLlamina. (Fig.   5.8) 

 

Fig.   5.8 Gràfic seguint les fórmules del mètode de Welch i finestra indicant el punt 
seleccionat amb el ratolí 
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5.7. Panell de càlcul del nombre de rèpliques 

En aquest panell el que es vol és determinar quin és el nombre de rèpliques necessàries per 
tal que l’interval de confiança d’un dels resultats de la simulació tingui un ample 2·ε 
determinat. Així doncs, la condició a acomplir a partir del càlcul de l’interval amb un 
estadístic t-Student és la que presenta l’Eq. 5.8. 
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Això es realitza a partir d’un càlcul iteratiu com el que segueix: 

1) Partint inicialment de R0 mostres s’estima σ2  per S0
2. Així doncs, s’ha de complir sempre 

la desigualtat mostrada a l’Eq 5.9:  
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2) S’obté una primera estimació de R aproximant 
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αz dintre de l’Eq. 5.9. 

3) S’augmenta el valor de R fins complir la condició (1) 

Pel que fa a l’aspecte gràfic i d’interacció de l’usuari, a l’iniciar aquest anàlisi es mostra un 
panell del tipus JPanelReplication. Aquest panell és de l’estil dels dos anteriors, tot i que 
amb alguna diferència. La part destinada a triar l’arxiu de text és idèntica, però en l’espai per 
emprar el model actual apareix una llista de les diverses variables sobre les quals és 
possible obtenir informació al simular. Aquesta llista pertany a la classe JPanelReadList. El 
que es fa és llegir l’arxiu d’experiment amb els mètodes de la classe ExpReader (veure punt 
5.12). Després, a partir de la informació obtinguda, determina quines són les possibles 
variables a estudiar. Aquestes variables es presenten a la Taula  5.1 
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Variable Llegida Variable a Estudiar als resultats 

Nom.TotalTime 

Nom.WaitTime 

Nom.NumberOut 
Entities 

Nom.VATime 

Nom.WaitingTime 
Queues 

Nom.NumberInQueue 

Dstats Nom 

Tallies Nom 

Resources Nom.Utilization 

Després, al prémer el botó Proceed (ActionListener proceedListener – línies 155 – 290) es 
simula, en el cas necessari, el model, tot copiant les dades obtingudes en un nou arxiu de 
text de nom “replicate.txt.” S’afegeix un nou panell del tipus graphicRepl que és el que 
s’encarrega d’executar tot el càlcul iteratiu. Per realitzar aquests càlculs l’usuari ha de 
determinar dos camps: quina confiança es desitja per l’estadístic i l’ample de l’interval de 
confiança (Fig.   5.9). 

 

Taula  5.1 Possibles variables a estudiar 

Fig.   5.9 Paràmetres a determinar per al càlcul del nombre de rèpliques 

Llavors, prement el botó Calculate (ActionListener ShowResults línies 123 a 338) es llegeix 
de l’arxiu de text i es realitzen els càlculs iteratius que s’han presentat al principi del punt. 
Després es crida a la classe numRepl (línies 340 a 401) que és l’encarregada de presentar 
tots els resultats per pantalla (Fig.   5.10). Es presenta l’interval actual i el desitjat, així com el 
nombre de rèpliques que fan falta o que són suficients per assolir aquest interval. A més dels 
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resultats finals, el programa presenta per pantalla tot el càlcul iteratiu per tal que l’usuari 
tingui tota la informació del procés amb detall. 

 
Fig.   5.10 Pantalla de resultats del càlcul del nombre de rèpliques 

Finalment, cal considerar que a l’introduir les dades en format de text, aquestes han de tenir 
un format determinat. Concretament, cal introduir una dada numèrica per fila, és a dir, 
separades per retorns. D’aquesta manera les dades es llegeixen de manera correcta i es pot 
realitzar l’anàlisi perfectament. 

5.8. Panell de validació d’un model 

L’objectiu del panell de validació d’un model consisteix en verificar la bondat dels resultats 
de la simulació a partir de la comparació amb la mitjana del sistema real. Per fer-ho, s’utilitza 
el test estadístic t (Eq 5.10). 

nS
y

t
/

0
0

µ−
=  (Eq.  5.10)

Si 
)1(,

2
0

−
<

n
tt α llavors s’accepta la hipòtesi inicial, segons la qual les dues mitjanes són iguals 

i, per tant, els resultats obtinguts són coherents amb el sistema real. En aquest cas, el risc β 
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d’acceptar com a bo un model no vàlid es computa segons l’Eq 5.11, a partir del càlcul de 
les corbes operatives del test t [8]. 
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 (Eq.  5.11) 

on I(p,q;x) representa la funció beta incomplerta, n és el nombre de rèpliques i λ és la 
diferència que s’accepta entre la mitjana real i la de la simulació, mentre que tε és el valor de 
l’estadístic t-Student amb ε graus de llibertat. 

A més a més, realitzant un càlcul iteratiu invers amb l’Eq 5.11 es pot determinar quin és el 
nombre de rèpliques necessari per tal d’obtenir un risc β determinat. 

D’aquesta manera, es troben tres resultats: 
 acceptació o no del model com a vàlid 
 risc d’acceptar un model com a no vàlid 
 nombre de rèpliques per assolir cert risc 

L’estructura gràfica del panell (arxiu JPanelValidation.java) és, en el seu inici, totalment 
similar al punt anterior (Punt 5.7). Així, es pot escollir emprar un arxiu de text o utilitzar el 
model obert, del qual s’ha d’escollir la variable a estudiar. La informació que ha de contenir 
l’arxiu de text és senzillament una dada numèrica per fila, ja que sinó la interpretació de les 
dades pot no ésser correcta. 

A continuació, es crida a un nou objecte del tipus graphicValid. En aquest cas l’usuari té 
quatre camps a determinar abans de realitzar els càlculs (Fig.   5.11). A la part superior, cal 
determinar el valor de la confiança de l’estadístic pel càlcul de l’interval (quadre Ci%) i quina 
és la mitjana del sistema real (Real system mean). A més a més, just a sota, cal determinar 
el valor desitjat de β (Desired Risk) i el valor de λ (Lambda).  
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Després, al prémer el botó Calculate (ActionListener showListener – línies 195 a 384) es 
realitzen els càlculs amb aquests valors i es presenten per pantalla tant els resultats finals 
com tot el procés realitzat (Fig.   5.12). Així, apareix un quadre d’informació general de les 
dades amb la mitjana, la variància i el nombre de rèpliques, que pot servir d’ajuda a l’usuari 
per acabar d’ajustar els paràmetres reals. 

 

Fig.   5.11 Paràmetres a determinar per a la validació del model. 

Fig.   5.12 Pantalla de resultats de la validació del model 

A més a més, es presenten els 3 resultats i un resum en un quadre de text de tot el procés 
de càlcul detallat. Cal destacar que els càlculs relacionats amb la β i l’Eq. 5.11 estan 
implementats en una classe a part: OperatingCurves (veure punt 5.12). 
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Finalment, en el cas de treballar amb un arxiu de text, si s’entren les dades com la diferència 
de resultats de la simulació amb els del sistema real - i es compara amb una µ igual a 0 - 
també es pot calcular el cas de conjunt de dades d’entrada / sortida. 

5.9. Panell de comparació de dos models 

Una altra opció interessant és poder comparar dos models diferents. Per aquest cas, el que 
cal és determinar l’interval de confiança de la diferència de mitjanes amb un estadístic del 
tipus t-Student. Aquest interval ve determinat per l’Eq. 5.12. 

( ) ( 21,
2

21 ..· YYsetYY −±−
ν

α ) (Eq.  5.12) 

En el cas que aquest contingui el nombre zero es considera que la diferència entre els dos 
models no és significativa. Abans de tot, però, es realitza el test d’hipòtesi de la igualtat de 
les variàncies a partir de la distribució de Fisher-Snedecor. Si es compleix l’Eq. 5.13 es 
considera que les dues variàncies són iguals, mentre que en cas contrari, es consideren 
diferents. 
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SF α  (Eq.  5.13) 

En el cas de poder suposar la igualtat de variàncies per realitzar el càlcul s’utilitzen els valors 
expressats en les Eq. 5.14 i Eq. 5.15: 
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221 −+= RRν  (Eq.  5.15) 
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D’altra banda, en el cas de variàncies no iguals, els valors emprats per a la realització del 
test estadístic són els de les Eq. 5.16 i Eq. 5.17: 
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Al utilitzar aquesta funció es crida el panell JPanelComparation. En ell, ens apareixen 3 parts 
diferenciades. En la part superior apareix un camp per poder triar un segon model, per ser 
comparat amb el que ja hi ha obert. Després, a la part central i inferior, ens apareixen dues 
llistes, una per model, amb els noms de les variables que podem estudiar al realitzar una 
simulació. Aquestes llistes són de la classe JPanelReadList, la qual ha estat explicada en el 
punt 5.7. Prement el botó Proceed (ActionListener proceedListener – línies 121 a 359) es 
comprova que estiguin les variables seleccionades, es compilen i simulen els dos models i 
s’agafen les dades de sortida.  

Si hi ha algun problema s’avisa per pantalla i sinó s’afegeix al panell un nou objecte del tipus 
graphicComp, encarregat de calcular i dibuixar els resultats. L’usuari ha de seleccionar els 
dos paràmetres mostrats a la Fig.   5.13: el percentatge de confiança per l’interval a calcular i 
el valor de l’àrea de cua per realitzar el test de Fisher-Snedecor.  

Fig.   5.13 Paràmetres a determinar per a la comparació de dos models 
 

Al prémer el botó Calculate (ActionListener ShowResults – línies 153 a 479) es realitza el 
càlcul teòric anterior i es dibuixa en la pantalla (Fig.   5.14) l’interval trobat així com altres 
dades d’interès en la realització del càlcul. 
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 Fig.   5.14 Pantalla de resultats de la comparació de dos models 

5.10. Panell d’anàlisi factorial 

En la majoria d’estudis de simulació és necessari comparar alternatives de configuració o 
diferents escenaris per tal de poder escollir aquell cas que ens ofereixi els millors resultats, 
tot tenint en compte els recursos disponibles. Per poder realitzar aquest tipus de comparació 
es fa servir el disseny factorial [7]. 

El disseny factorial permet analitzar estadísticament l’efecte de múltiples factors d’un 
experiment. A cadascun dels factors se li assigna un valor alt (+) i un valor baix (-) i a 
continuació es simulen totes les possibles combinacions de factors i nivells per tal d’obtenir 
tots els  diversos comportaments. Així doncs, estudiant tots aquests resultats es pot veure 
quin efecte té cada factor sobre el model. L’efecte principal d’un factor es defineix com la 
mitja del canvi de la resposta quan aquest factor passa del nivell inferior al superior, tot 
mantenint els altres factors constants. Aquesta mitja es pren sobre totes les possibles 
combinacions dels altres factors. A més, com aquest efecte ha estat calculat per les diverses 
rèpliques es pot obtenir quin es el seu interval de confiança per tal de saber, mitjançant l’Eq. 
5.18, si és significatiu. 
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Per al disseny factorial només es permet utilitzar models en SIMAN, així com treballar amb 2 
nivells. El nombre d’efectes varia entre 2 i 6 efectes, i pot ser escollit per l’usuari. D’aquesta 
manera, es realitzen entre 4 i 64 punts de disseny.  

Al accedir a aquest apartat es crea un nou panell de la classe JPanelFactorial. A la part 
superior, hi apareix una barra lliscadora (del tipus JSlider) amb la qual es selecciona el 
nombre d’efectes. A continuació, prement el botó Continue (ActionListener 
continuationListener – línies 75 a 273), es poden especificar aquests efectes. Es porta el 
compte de les vegades que es prem el botó, ja que cal saber quants efectes han estat 
declarats. 

Per especificar els efectes, cal canviar les línies dels arxius de model i d’experiment. La línia 
original correspon al nivell “-” mentre que la modificació correspon al nivell “+”. Així, una 
mateixa línia no pot ésser dos cops modificada, ja que el programa interpreta el canvi com 
tota una línia. Els arxius es presenten en una llista del tipus JPanelListFact i al seleccionar 
una línia es pot modificar apart. Per saltar entre els arxius .mod i .exp existeixen dos botons 
de ràdio que van generant una nova llista del tipus anterior. Es guarda informació de quines 
línies han estat modificades anteriorment i abans d’acceptar cap canvi es comprova que 
sigui una nova línia (línies 79 a 97). 

En el cas que sigui necessari estudiar dos paràmetres diferents en una mateixa línia, des del 
panell destinat a l’edició de la xarxa es pot separar la línia en dos amb un retorn i procedir 
com si de línies diferents es tractés (per exemple, un factor la capacitat i l’altre quina fallida 
té un recurs). 

Quan ja s’han introduït tots els efectes, el programa realitza tota la combinatòria d’efectes i 
nivells automàticament, creant i enviant els diversos models a l’ARENA i guardant els 
resultats en diversos arxius de text, tants com simulacions realitzades (línies 121 a 242). 

Després, es crea un nou objecte del tipus graphicFact, el qual s’encarrega de presentar els 
resultats i fer els càlculs. Inicialment, conté un marc on seleccionar la confiança que es 
desitja per calcular l’interval i un altre que conté una llista del tipus JPanelReadList (punt 5.7) 
per seleccionar la variable d’estudi. Després, al prémer el botó Select Variable 
(ActionListener CalculateListener – línies 95 – 258), es calculen els efectes principals dels 
diversos factors, així com el seu interval de confiança. En el cas que aquest interval inclogui 
el zero es considera l’efecte com a no significatiu, i si no, es pot veure si té una incidència 
positiva o negativa en el model. A més a més, aquests resultats es presenten d’una manera 
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gràfica i intuïtiva per tal de poder comparar els diversos efectes entre si (Fig.   5.15). De la 
mateixa manera, si cap dels efectes ha tingut cap mena d’incidència en el sistema, s’informa 
en conseqüència. 

Finalment, amb el botó Go Back es pot tornar enrere i seleccionar una altra variable. Cal 
tenir en compte que aquest botó és el mateix que l’anterior, però amb el títol canviat. Per 
tant, a l’executar les accions provocades pel clic en el botó, es té un comptador per 
determinar en quin dels dos casos ens trobem. 

 
Fig.   5.15 Pantalla de resultats de l’anàlisi factorial 

5.11. Panell informatiu 

Aquest darrer panell ofereix informació extra relativa al programa. La classe corresponent a 
aquest panell, també una extensió de JPanel.java, rep el nom de JPanelAbout.java. 
Concretament, apareix informació referent a la versió del programa, informació sobre els 
autors i, finalment, informació sobre el paquet Colt, el paquet estadístic d’accés lliure que 
s’ha emprat per realitzat alguns dels càlculs. La Fig.   5.16 mostra exactament quina és 
aquesta informació. 
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 Fig.   5.16 Panell Informatiu 

5.12. Package Utilities 

En aquest paquet del programa s’agrupen les diverses classes destinades a realitzar les 
tasques complementaries per les funcions dels panells. Primer de tot, la classe CmdExec té 
com a funció obrir una nova finestra de línia de comandes i executar el codi corresponent de 
compilació o simulació. 

Per tal de poder llegir els arxius d’experiment s’utilitza la classe ExpReader. Conté nou 
mètodes que llegeixen i aïllen una part específica de l’arxiu per tal de poder accedir a la 
informació des dels panells. Els seus noms són: lectureResources, lectureFailures, 
lectureReplicate, lectureFiles, lectureVariables, lectureEntities, lectureQueues, lectureDStats 
i lectureTallies. 

Una altra classe serveix per realitzar les iteracions de l’Eq. 5.11. Rep el nom de 
OperatingCurves.java. Conté dos mètodes: el primer d’ells, anomenat FindB serveix per 
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determinar la β, mentre que el segon d’ells, FindN, s’utilitza per trobar el nombre de 
rèpliques. 

Per tal de realitzar els càlculs relacionats amb les distribucions estadístiques s’ha utilitzat un 
paquet estadístic basat en JAVATM, també d’accés lliure i gratuït. Així, aquest paquet permet 
realitzar càlculs com el valor de la t-Student o de distribucions normals [9]. 

Tanmateix, el paquet estadístic Colt no conté pas el càlcul de la distribució de Fisher-
Snedecor, per la qual cosa aquesta s’ha hagut d’implementar a part. Així doncs, s’ha 
realitzat un càlcul iteratiu per tal de determinar el resultat de l’Eq. 5.19. 

df

v
fv

fArea
f

∫
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

Γ
=

0 2

2

1

1
2

2

11

2

121

21

1

1

·1

·

2
·

2

·
2

νν

ν

ν

νν
ν
ννν

 (Eq.  5.19) 

Força important és també la classe DeleteFiles. Els seus mètodes són emprats per eliminar 
tots els arxius auxiliars tant a l’entrada com a la sortida del programa, així com eliminar-ne 
alguns de concrets en moments determinats. D’altra banda, existeixen tres classes més, 
FilterMod, FilterTxt i FilterExe, que serveixen per determinar les terminacions en què pot 
acabar un arxiu al emprar un selector per obrir-lo. Finalment, la classe JCopy serveix per 
copiar un arxiu en una altra carpeta, amb la qual cosa es poden crear els models auxiliars. 
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6. Estudi d’impacte ambiental 

Un dels aspectes més importants en els projectes d’enginyeria és analitzar quin és l’impacte 
ambiental que es produeix. De fet, el respecte envers el medi ambient és un tema 
d’importància vital dintre la societat actual, amb significants connotacions legislatives. 

En aquest sentit, l’eina de la simulació ofereix un clar benefici. Això prové del fet de no 
necessitar utilitzar el sistema real, que és el que pot contaminar i el que té una despesa de 
recursos important. A més a més, a l’ajudar a optimitzar el sistema s’aconseguirà un menor 
impacte ambiental: per exemple, al disminuir els colls d’ampolla, el processat serà més ràpid 
i per tant, més net i eficient. Per tant, a l’haver desenvolupat un programari destinat a millorar 
l’anàlisi i automatitzar la tasca de la simulació d’esdeveniments discrets, aquest ajuda a 
disminuir els impactes generals sobre el medi ambient. 

Finalment, cal considerar l’impacte ambiental específic de la realització d’aquest projecte. El 
fet de realitzar programari informàtic ha fet indispensable la utilització d’ordinadors, amb la 
despesa energètica que això comporta. 
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7. Anàlisi de costos 

El mòdul de generació de codi SIMAN i el programa CASA han estat realitzats com a 
software lliure i gratuït. Així es permet, a més a més, que els usuaris puguin realitzar 
modificacions en ells en cas que en tinguin la necessitat. Tanmateix, això implica que no es 
rebi cap mena de compensació econòmica a canvi de permetre el seu ús. S’ha escollit 
aquesta opció pel fet de no ésser un software d’alt nivell i per poder seguir les 
especificacions del programa PIPE, que demana que tots els seus mòduls siguin gratuïts i 
lliures com el programa pare. 

A més a més, cal considerar el cost de la realització del projecte. En aquest cas cal tenir en 
compte aspectes com la durada del projecte, el fet de realitzar-lo entre dos persones i el cost 
horari. En la Fig.   7.1 es mostra el diagrama de Gantt amb la distribució temporal del 
projecte. Així es pot veure quines han estat les tasques realitzades en cadascuna de les 16 
setmanes, partint de la recopilació d’informació inicial fins a la redacció de la memòria final. 
Es pot veure com algunes d’aquestes tasques han tingut una durada flexible, amb pauses 
entre mig d’elles. 

Així doncs, estimant en sis hores el nombre diari d’hores treballades, es troba que la durada 
total del projecte ha estat de 670 hores aproximadament. Per tant, considerant un sou de 10 
euros per hora en resulta que el cost total és de 13400 euros. Finalment, cal considerar que 
dintre aquest cost no s’han tingut en compte costos variables com poden ser els ordinadors 
o la necessitat d’un local on realitzar la feina. 

Fig.   7.1 Diagrama de GANT de la distribució temporal del projecte. 

D’altra banda, cal considerar que la implementació d’una cèl·lula de fabricació flexible és 
molt costosa i que, per tant, cal haver estudiat abans perfectament tots els paràmetres 
inherents a ella. D’aquesta manera, aquest projecte permet un estalvi força important pels 
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usuaris en dos sentits. Primer, pel fet de permetre estudiar més paràmetres d’un sistema de 
fabricació, ja que així és poden descartar alternatives negatives. Després, el fet 
d’automatitzar el pas de xarxes de Petri a SIMAN i de permetre anàlisis quantitatius més 
complexos amb el programa CASA provoca una major velocitat en els estudis previs; amb el 
conseqüent estalvi de temps i diners o permetent estudiar més alternatives de mercat. 
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Conclusions 

Els objectius d’aquest projecte han estat assolits en una magnitud elevada. D’aquesta 
manera, s’han desenvolupat les dues eines informàtiques que es proposaven. Tot i els 
diversos dubtes que han sorgit durant la seva programació, ambdues eines arriben a 
acomplir amb les especificacions que es requerien. 

Així doncs, el mòdul per generar codi SIMAN a partir d’una xarxa de Petri ha estat totalment 
integrat en el programa PIPE i la seva funcionalitat ha estat provada amb l’estudi detallat i la 
simulació de diversos codis generats. A més a més s’ha aconseguit que l’eina sigui 
totalment intuïtiva i fàcil d’utilitzar per l’usuari, tot i que per això ha estat necessari realitzar 
certes modificacions en el programa original. 

Idealment, hagués estat més òptim mantenir el mòdul totalment independent sense realitzar 
cap canvi en el PIPE. No obstant, això hauria provocat una interfície molt més complicada, ja 
que l’usuari hauria d’entrar tots els camps relatius al codi i el tipus dels llocs directament des 
del mòdul. Si bé això no és difícil de programar (el mòdul actual ja ho permet), si que té com 
a desavantatge que l’usuari no recorda exactament l’estructura de la xarxa a partir del nom 
dels llocs i, per tant, pot provocar errors. Tot i això, s’ha aconseguit que els canvis realitzats 
no interfereixin en cap moment en el funcionament normal del programa. 

D’una manera, es podria haver ampliat l’abast del mòdul intentant que interpretés molts més 
casos i altres tipus de bloc. Tanmateix, això hauria acolorit en excés la xarxa, requerint uns 
codis en els llocs massa complicats, per tal de poder distingir els casos entre sí. D’aquesta 
manera, s’ha aconseguit un compromís entre complicitat i facilitat d’ús força elevat, així com 
treballar amb els casos més representatius per els sistemes de fabricació flexible. 

Així doncs, gràcies a aquest mòdul el temps per preparar una simulació es redueix ja que, a 
partir de la xarxa de Petri, amb la qual s’analitzen les propietats qualitatives, es pot passar 
d’una manera automàtica al llenguatge SIMAN, només introduint certs paràmetres. A més a 
més, no cal que l’usuari tingui cap experiència en llenguatge de simulació per realitzar la 
conversió. 

Pel que respecta al programa CASA la seva estructura separada en pestanyes permet 
distingir perfectament els diversos casos d’estudi. Així, el fet de presentar els resultats d’una 
manera gràfica i intuïtiva, però mostrant tots els passos realitzats, facilita assolir un dels 
objectius proposats: ajudar a entendre millor el món de la simulació d’esdeveniments 
discrets.  
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Potser, l’excessiva dependència del programa ARENA és el punt més negatiu del programa. 
Tot i que treballar amb ell ja estava entre els objectius, ja que no es pensava en realitzar un 
programa substitutiu, si que s’ha observat que aquesta independència és més important del 
que inicialment es plantejava. No obstant això, el fet de permetre treballar amb arxius de 
text, ajuda a limitar aquest problema i permet poder realitzar certs anàlisis des d’estacions 
sense el programa ARENA instal·lat. 

Cal destacar el fet que s’ha redactat un article, inclòs en l’Annex F, que ha estat enviat a la 
EUROPEAN MODELING AND SIMULATION SYMPOSIUM 2006 (octubre 2006,  
Barcelona). 

Finalment, pel que respecta a futures ampliacions del projecte, se’n podrien destacar dues. 
D’una banda, cal una tasca de depuració i manteniment de codi per adaptar-lo a futures 
edicions del PIPE o bé del programa ARENA. En segon terme, es podria ampliar el 
programa CASA afegint-hi noves funcionalitats o bé el mòdul de generació de codi acolorint 
més la xarxa i afegint-hi més opcions de codi. 
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