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Resum 
 

En aquest treball es resol un problema de programació dels cicles de producció en un sistema 

productiu amb presència de robots transportadors. A partir dels temps de processat i de 

transport de les peces d’una etapa a una altra del procés productiu, i per tal d’aconseguir 

fabricar el major nombre de peces, es determina la seqüència òptima de transport de les peces 

entre màquines.  

 

Una empresa fabrica dos tipus de peces diferents, cadascuna amb el seu procés productiu. 

Depenent d’aquest darrer, les màquines que haurà de visitar una peça i els temps de procés en 

cada màquina, seran diferents. A més, es disposa d’un robot de transport per a dur d’una 

màquina a altra les peces. Així doncs, la resolució del problema dependrà també de la 

velocitat del robot. 

 

L’objectiu del treball és obtenir la seqüència òptima de moviments del robot transportador per 

a diferents sistemes productius i disposicions de les màquines. Pel que fa als sistemes 

productius, les diferències vindran donades per l’estat actiu o inactiu de les màquines per a 

cada tipus de peça, sent el cas inactiu el que la peça no passa per la màquina. En quan a 

disposicions de les màquines del problema, s’han estudiat dues possibilitats: una disposició 

lineal, i una altra de circular. 

 

Amb aquests objectius, s’ha emprat un algorisme Branch and Bound per a la resolució dels 

problemes. 

 

Un cop experimentat l’algorisme amb un conjunt d’exemplars i obtinguts els resultats, s’han 

observat possibles relacions entre diferents característiques del sistema com són els temps de 

cicle, els temps de processat o la situació de les màquines dins del procés productiu. Gràcies a 

això s’evidencien configuracions del sistema que permeten reduir de manera significativa els 

temps de cicle del robot transportador. 
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1. Introducció 
 

Aquest treball tracta sobre l’optimització dels moviments del transport destinat a traslladar les 

peces entre màquines en un procés productiu. Es tracta dels casos en què cal produir dos tipus 

de peces diferents i on existeix un únic element per al transport d’aquestes. 

 

El problema esmentat ja ha estat tractat amb anterioritat [1]. En aquests treballs anteriors es 

tractava el cas del transport de les peces a través de l’aire. Aquesta és la primera diferència 

amb aquest nou treball ja que s’estudia el cas en que el transport es realitza pel medi terrestre.  

 

Una altra diferència radica en què s’han estudiat els processos productius en els que les dues 

peces no segueixen necessàriament les mateixes etapes. Per a això s’han examinat diferents 

casos i obtingut regles de comportament dels sistemes al desactivar determinades màquines. 

 

També s’ha estudiat la influència de la disposició de les màquines en el procés de fabricació i 

per això s’han resolt dos problemes equivalents, un amb disposició de les màquines lineal i 

l’altre amb disposició circular. 

 

Per a la resolució dels diferents casos s’ha programat un algorisme basat en la metodologia de 

Branch and Bound. Posteriorment, s’han analitzat les dades aconseguides en l’experiència 

computacional per tal de relacionar els paràmetres del sistema amb els resultats obtinguts. 
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2. Els Vehicles Autoguiats 
 

En aquest projecte s’analitzarà i estudiarà sistemes productius on siguin usats elements de 

transport amb la finalitat de moure el producte final entre les diferents etapes del procés. 

 

Els elements de transport poden ser Vehicles Autoguiats,  anomenats també mitjançant les 

sigles AGV (Automated Guided Vehicles) [2]. Els transelevadors i les grues, tot i que són 

majoritàriament emprats en emmagatzematge, també poden ser utilitzats amb la finalitat de 

transportar peces. 

 

Els AGV són robots mòbils autopropulsats capaços de seguir autònomament una trajectòria. 

El seu origen es remunta a principis dels anys 50, però no va ser fins als 80, quan, sobretot en 

la indústria automobilística, es va implantar el seu ús en els processos de fabricació. 

 

Els principals avantatges d’aquest tipus de transport són l’estalvi d’espai, ja que no s’ocupa 

permanentment aquest, com en el cas de les cintes transportadores de corrons, i la fàcil 

adaptació a canvis en el cicle de treball. 

 

Hi ha diversos sistemes de guiatge dels AGV que es poden classificar en dos grups, els 

sistemes fixos i els flexibles. Dins del primer grup hi són inclosos el filoguiatge, el guiatge per 

imants i el guiatge òptic. Pel que fa als sistemes flexibles, cal destacar la odometria, la 

navegació inercial (ambdós de posicionament relatiu), el guiatge làser, el guiatge per ultrasons 

i la visió  artificial (els tres últims de posicionament absolut). 

 

Els sistemes fixos tenen un cost d’implementació més baix que els sistemes flexibles; per 

contra el cost davant dels canvis és més elevat que per als sistemes fixos. 

 

A la Figura 2.1. es mostra un exemple de vehicle autoguiat que pot ser usat en processos 

productius. 
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Figura 2.1. Exemple de AGV. 
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3. Descripció del sistema productiu 

 

Durant la realització d’aquest projecte s’han observat dos sistemes d’organitzar les línies de 

producció: linealment o en forma de cercle (cel·la). 

 

Les dues principals avantatges de la disposició en cel·la respecte la disposició lineal són el fet 

que la primera és una disposició més compacta (millor aprofitament de l’espai), i que pel cas 

de la cel·la el punt d’entrada i sortida de les peces és coincident. 

 

Per altra banda també s’ha tingut en compte un factor que afecta als cicles de fabricació de les 

peces. Aquest factor és el referit a màquines actives-inactives. Amb aquest terme es vol 

indicar que una màquina pot ser saltada per un dels tipus de peça del sistema productiu, per 

tant, aquesta màquina es trobarà inactiva per a aquesta peça. 

 

A partir d’ara anomenarem als dos tipus de peces del procés productiu A i B. En les figures, el 

tipus de peça A està representat pel color vermell, mentre que les de tipus B ho estaran pel 

blau. 

 

Tenint present tot el que s’acaba d’esmentar, ens trobem amb quatre situacions possibles: 

 

a) Línia de producció lineal amb màquines actives per a tots els productes. 

 

En aquest cas, tant les peces A com les B, s’aturen en totes les màquines del sistema 

productiu com s’observa a la Figura 3.1. 

      

Figura 3.1. Disposició lineal de màquines actives 
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b) Línia de producció lineal amb màquines actives-inactives segons producte. 

 

Com s’observa a la Figura 3.2., en aquest cas, el tipus de peça blava (B) no s’atura en 

la màquina 2. Aquesta màquina està inactiva pel tipus de peça blava. 

 

         

Figura 3.2. Disposició lineal de màquines actives-inactives 

 

c) Línia de producció circular amb màquines actives per a tots els productes. 

 

La situació en la Figura 3.3. és aquella equivalent a la a) degut a que totes les peces 

s’aturen en totes les màquines, però en aquest cas la disposició d’aquestes és circular. 

 

               

 

Figura 3.3.Disposició circular de màquines actives 
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d) Línia de producció circular amb màquines actives-inactives segons producte. 

 

En la Figura 3.4. es comprova que la màquina 5, es troba inactiva pel tipus de peça 

blava (B), mentre que per les peces vermelles (A) es troba activa. 

 

              

 

Figura 3.4.Disposició circular de màquines actives-inactives 
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4. Caracterització del problema 

 

El procés es podria qualificar de multietàpic ja que les peces reben diverses accions o  

modificacions en diferents etapes productives a mesura que el procés va avançant. Aquestes 

etapes tenen una duració determinada en funció del tipus de peça que hi arriba i han de ser 

seguides en una seqüència especificada. 

 

El sistema de transport pot realitzar dos moviments en funció de si duu una peça amb ell o no. 

Si duu una peça, haurà de recollir-la de l’etapa finalitzada, traslladar-se a la següent etapa i 

deixar-la en la nova ubicació. En cas que el transport no dugui cap peça, només s’haurà de 

desplaçar de la posició inicial a la següent posició necessària per realitzar el seu cicle de 

treball. 

 

Es pot donar la situació que en un instant l’element de transport hagi de romandre aturat 

perquè totes les peces del procés productiu estiguin immerses en una operació encara no 

finalitzada. 

 

Per tant, el temps del cicle total dependrà d’aquests tres factors: la durada de les operacions 

del procés, la durada del transport i els possibles temps morts que apareguin. 
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5. Factors del problema 

 

La solució a les dades d’un exemplar concret del problema serà diferent en funció de diversos 

factors. A continuació es descriuen aquests factors: nombre d’etapes, mitjà de transport, 

distància entre etapes, temps de les etapes, nombre de tipus de peces, disposició de les 

estacions de càrrega i descàrrega, nombre de vehicles, capacitat dels vehicles i nombre de 

peces per màquina. 

 

5.1. Nombre d’etapes 

 

Com ja s’ha comentat, cada peça seguirà un procés seqüencial per diferents etapes. 

Evidentment el temps total del cicle dependrà del nombre de etapes de què consti la fabricació 

de les peces. 

 

Es pot donar el cas que en funció del tipus de peça no es passi per totes les etapes existents. És 

a dir, diferents peces poden seguir diferents seqüències productives. 

 

Una altra situació que es pot donar és que un tipus de peça requereixi passar en més d’una 

ocasió per una mateixa màquina. Aquest cas però, no ha estat considerat en el treball. 

 

5.2. El sistema de transport 

 

El sistema de transport és un factor important en el problema ja que els temps de trasllat en 

ple (amb una peça en el transport) i en buit (sense transportar cap peça) dependran de la 

velocitat del transport i de l’acceleració del sistema. 

 

5.3. Distància entre etapes 

 

Juntament amb el punt anterior, un altre factor que altera els temps de transport és la distància 

entre les diferents etapes. A part del seu valor absolut, un fet a tenir en compte és si la 

distància (i com a conseqüència el temps de transport) entre màquines és uniforme o no. 
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Destacar el cas de les màquines en disposició circular, on la distància es calcula seguint 

l’esquema de la figura 5.1: 

 

 

 

Figura 5.1. Termes Ø, A i dist 

 

En la Figura 5.1. es mostra el què representen Ø, A i dist. Ø és l’angle que separa dos punts 

consecutius del procés productiu, ja siguin màquines o l’E/S (entrada/sortida de peces). 

L’expressió 5.1 determina el seu valor: 

 Ø = 
1

º360

+nmaquines
                     (5.1) 

 

on nmaquines representa el nombre total de màquines en el sistema productiu. 
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Conegut Ø, es determina A, que és el valor de l’arc que uneix dos punts consecutius. En el cas 

que en el recorregut d’un punt a un altre no s’hagi de saltar cap màquina, A = Ø, però en cas 

contrari el valor d’A es calcularà mitjançant l’expressió 5.2: 

 

 A = Ø (1 + p)                         (5.2) 

 

on p representa el nombre de màquines que no es visiten entre dos etapes consecutives. 

 

Conegut A, es determina la distància que haurà de recórrer el robot fins al següent pas. 

S’anomenarà a aquest terme dist i el seu càlcul es realitzarà mitjançant l’expressió 5.3: 

 

 dist = )cos1(2 2 Ar −                        (5.3) 

 

Comentar que per a millorar la disposició de les màquines es recomana la lectura de [3] i [4] 

dedicades a l’optimització de cicles productius. En aquests casos però, es fa especial atenció a 

l’ordre en què es disposen les màquines en el sistema productiu en funció de l’ús que es 

realitza de cadascuna d’elles. 

 

5.4. Temps de les etapes 

 

Cada peça duu implícit en ella un procés per a la seva fabricació, això inclou un ordre en les 

etapes a seguir per a fabricar-la i uns temps que haurà de romandre en cada etapa per a què es 

finalitzi l’acció i pugui ser traslladada al següent pas. 

 

5.5. Nombre de tipus de peces 

 

Un altre factor que afecta al problema és la quantitat de peces de tipus diversos existents. Com 

més gran sigui el nombre de peces diferents, major serà el nombre d’etapes del cicle i el seu 

temps total com s’observa a l’equació 5.4. 

 

 N.e = tp (nmaquines + 1)                        (5.4) 
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on Ne i tp són respectivament el nombre d’etapes i el nombre de tipus de peces existents del 

procés productiu. 

 

5.6. Disposició de les estacions de càrrega i descàrrega 

 

L’estació de càrrega és la que es troba a l’inici del cicle, mentre que la de descàrrega es 

refereix a la última d’aquest. Depenent del problema, aquestes estacions poden ser o no la 

mateixa. 

 

Aquest fet afecta als temps de transport ja que en el cas de ser dos punts coincidents, quan 

s’acaba de tractar una peça i es deixa a l’estació de descàrrega, el mateix espai pot aprofitar-se 

per a la càrrega d’una altra peça encara pendent d’iniciar el cicle. 

 

5.7. Nombre de vehicles i capacitat dels vehicles 

 

Per a realitzar el transport de les peces en el procés de fabricació, es pot disposar d’un o de 

més transports. El fet de disposar de més d’un vehicle pot comportar una millora en els temps 

de cicle, doncs les peces hauran de romandre menys temps a l’espera de ser transportades a la 

següent etapa. 

 

Un altre aspecte que permetria un major rendiment del transport seria el fet de disposar de 

vehicles capaços de transportar més d’una peça alhora, però aquest fet no serà tractat en 

aquest projecte. 

 

5.8. Nombre de peces per màquina 

 

El funcionament de les màquines del procés també pot fer variar el problema. En especial, té 

vital importància la capacitat d’aquestes per a tractar una o més peces alhora, o de disposar 

d’un buffer (petit magatzem) on les altres peces romanguin fins a poder ser tractades. Aquests 

dos casos suposen un avantatge respecte de la màquina que només pot tractar una sola peça i 
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que no disposa de pulmó ja que es podrà realitzar el transport d’una peça de l’etapa anterior a 

la que tingui aquestes capacitats sense que sigui necessari que la màquina estigui buida 

completament. 

 

5.9. Taula resum 

 

A la Taula 5.1 es poden observar de forma resumida els diferents factors que influeixen en el 

problema tractat. 

 

FACTORS VARIANTS 
Nombre d’etapes     
Salts d’etapes: Totes etapes actives Etapes actives-inactives 
Temps de transport: Velocitat robot Acceleració robot 
Distància entre etapes: Equidistant Distància variable 
Disposició de les màquines: Lineal Circular 
Temps de les etapes     
Nombre de tipus de peces     
Disposició estacions de càrrega i descàrrega: La mateixa estació Diferents estacions 
Nombre de vehicles: Un Diversos 
Capacitat dels vehicles: Una peça Diverses peces 
Nombre de peces per màquina: Una peça Diverses peces 

Taula 5.1. Resum de factors del problema 

 

5.10. Presentació del problema tractat 

 

El problema que s’ha tractat disposa de les següents característiques: 

 

- Dos tipus diferents de peces i amb un nombre elevat de cadascuna d’elles. Donat 

aquest caràcter indefinit, caldrà trobar una programació d’operacions repetitives  

(problema cíclic). 

- Cicles de treball diversos en funció del tipus de peça. 

- Nombre de màquines igual a nombre de funcions a realitzar en el procés. 

- Capacitat de les màquines limitada a una peça per màquina. 

- Distàncies uniformes entre màquines correlatives. 

- Un sol vehicle i amb capacitat per a una sola peça. 
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- Estacions de càrrega i descàrrega diferenciades per a la disposició lineal, i coincidents 

per la disposició circular. 

- Objectiu: minimitzar el temps de cicle, per tal de maximitzar la producció. 
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6. Definició i model d’una seqüència cíclica 

 

Es defineix un procés productiu que constarà de nmaquines màquines i dos tipus de peces. Cal 

recordar que el nombre d’etapes del procés serà doncs de 2nmaquines + 2. 

 

La resolució del problema permetrà obtenir una solució dels moviments més adients a 

realitzar per part del sistema de transport de les peces amb l’objectiu de minimitzar el temps 

de cicle i per tant de maximitzar el flux de peces. S’entén per temps de cicle el temps 

necessari per a què tant una peça del tipus A com una peça del tipus B passi per totes i 

cadascuna de les etapes del procés productiu. Donat que la quantitat de peces de tipus A i B és 

elevada, i que per tant la seqüència de moviments haurà de ser realitzada molts cops, el 

comportament del problema serà cíclic. 

 

6.1. Seqüència, etapa i moviment 

 

De cada moviment d’una seqüència en direm hi on i pot tenir un valor enter comprès entre             

1 ≤  i ≤ 2(nmaquines+1). Una etapa inclou en la seva definició el temps de processat de la 

peça en la màquina m/2 i el temps de transport d’aquesta a l’etapa següent.  

 

El moviment hi representarà el moviment i-èssim de la seqüència. El conjunt de tots els 

moviments d’un cicle, és a dir, la seqüència, serà anomenada H i serà un element de tipus 

vector que contindrà els diferents moviments hi (Eq. 6.1). Una seqüència està formada doncs 

per (2nmaquines + 2) moviments. 

 

 H = (h1, h2, ..., h2(n+1))                    (6.1) 

 

hi tindrà un valor comprès entre 0 ≤ hi ≤ 2nmaquines + 1 ja que s’ha assignat el valor de 0 a la 

primera etapa del procés productiu. Donat hi = m, on m és una etapa del cicle productiu, hi 

representarà el moviment de transport entre la màquina m/2 i la m/2 + 1. Si m es tracta 

d’un nombre parell, la peça transportada serà del tipus A, mentre que si m és senar, la peça 

serà de tipus B. 



Pàg. 22                                                                       Determinació de les rutes d’un robot en cicles productius amb màquines actives/inactives                                                                     

 

 

A la Figura 6.1 es pot observar com a exemple un cas de seqüència, les seves etapes i els seus 

moviments: 

 

Figura 6.1 Exemple de seqüència, etapes i moviments 

 

La seqüència és el conjunt de tots els moviments. El moviment 1 serà l’originat en l’etapa 0, 

és a dir el transport de la peça de tipus A des de l’etapa 0 a la 2. El moviment 2 serà 6, el 

transport de la peça de tipus A de l’etapa 6 fins a la sortida. La resta de moviments seguiran el 

mateix patró que els dos explicats. 

 

6.2. Factibilitat d’una seqüència 

 

Una seqüència de moviments serà factible quan l’ordre dels moviments permeti que: 

- Hi hagi sempre una peça esperant a ser transportada en la màquina d’origen del 

moviment previst. 

- La màquina destinació del moviment estigui buida i, per tant, la peça transportada 

pugui ser dipositada. 

- L’observació de la línia permeti veure de forma alternada peces del tipus A i peces del 

tipus B. 
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6.3. Model associat a una seqüència 

 

El temps de cicle d’una seqüència comprèn el temps total per a què es realitzin tots els seus 

moviments per tal que es trobin de nou en les mateixes màquines la mateixa disposició de les 

peces de  cada tipus, aquesta variable es representarà per tcicle. 

 

Com ha estat explicat, la cerca del mínim temps de cicle per a realitzar els moviments en les 

(2nmaquines + 1) etapes serà l’objectiu del problema. Amb aquesta finalitat es crea un model 

que respongui a aquest problema, per a determinar quines seqüències són factibles i escollir-

ne l’òptima. 

 

6.3.1. Paràmetres del model 

 

Els paràmetres del model són els que corresponen als temps de procés i als de temps de viatge 

del transport. 

 

a) Paràmetres de temps de processat 

 

Els temps de processat dependran tant de la màquina on es troba una peça en un 

instant determinat, com del tipus de peça. 

 

Sigui nmaquines el nombre total de màquines en el sistema; TA[1,...,nmaquines+1] els 

temps de processat de les peces de tipus A a cada màquina del procés productiu i 

TB[1,..,.nmaquines+1] els temps de processat de les peces de tipus B a cada màquina. 

 

TA[i] i TB[i] representen el temps en què una unitat de peça A i una de B, 

respectivament, necessiten romandre com a mínim a la màquina i per a què sigui 

processat el tractament en ella. 

 

Degut al fet que no necessàriament una peça ha de ser processada en totes i cadascuna 

de les màquines existents, TA[i] o TB[i] adquiriran un valor igual a zero en el cas que 

les peces A o les peces B, respectivament, no hagin de ser processades en la màquina i. 
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b) Paràmetres de temps de viatge del transport 

 

El temps de viatge del sistema de transport dependrà de si aquest es troba carregat, és a 

dir que està transportant una peça del tipus A o B, o de si es trasllada sense càrrega 

alguna. Aquest temps, si es troba carregat serà tplei,j i si està sense càrrega, tbuiti,j. 

 

En el cas de què el problema tracti una línia de producció lineal, es suposarà una 

distància entre màquines equidistant. Això fa que tant el temps unitari entre màquines 

consecutives en buit com el temps en càrrega no siguin diferents en funció de l’origen 

i destinació del transport ja que són proporcionals al nombre de màquines que les 

separen. 

 

Sigui tbuiti,j el temps de viatge en buit entre l’etapa i i l’etapa j: 

 
tbuiti,j = tbuiti+p,j+p     0 < i,j ≤ nmaquines ; p parell; 0 < j+p ≤ nmaquines     (6.2) 

 

Destacar que es suposarà que el tipus de peça transportada, en el cas de transport en 

càrrega, no influirà en la velocitat i com a conseqüència en el temps de viatge del 

transport. 

 

6.3.2. Variables del model 

 

En la resolució del problema s’utilitza una variable anomenada taturat que és el temps que el 

transport roman aturat durant un cicle de treball. Aquest temps podrà ser usat per a realitzar 

altres tasques i per tant es tindrà en compte en l’afitament dels vèrtexs de l’algorisme Branch 

and Bound per tal d’explorar les millors solucions parcials del problema. 
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6.3.3. Restriccions del model 

 

El model associat a cada problema tindrà un seguit de restriccions degut a diferents factors. 

 

 a) Restriccions de temps de processat 

 

Sigui el vector M = (m0, m1, ..., m2n+1), i mi l’instant d’inici de l’etapa i-èssima del 

cicle, s’observa la següent restricció temporal: 

 

 mi+2 - mi ≥ TA[i+1] + tple per a i parell                  (6.3) 

 

 mi+2 - mi ≥ TB[i+1] + tple per a i senar                  (6.4) 

 

 b) Restriccions de temps de viatge del transport 

 

Sigui la matriu F = 





















+++

+

+

11,2n2n1,12n

11,2n1,11,0

10,2n0,10,0

f......f

............

f...ff

f...ff

 i fi,j el temps de trasllat en buit del 

robot transportador entre les etapes i-èssima i j-èssima, s’obté la restricció: 

 

 mh(j+1) – mhj ≥ tple + fhj,h(j+1)  on hj = 0, 1, ..., 2n+1                (6.5) 

 

c) Restriccions de situació de les peces i seqüència de moviments del transport 

 

Siguin hi i hj dues etapes d’una seqüència. Si els moviments que representen es 

refereixen a dues màquines consecutives per a un mateix tipus de peça, s’haurà de 

complir que: 

 

- Si i < j, en el mateix cicle la peça serà dipositada, tractada i retirada. Això comporta, 

en l’ordre de moviments del transport, en un mateix cicle, el transport dipositarà 

l’objecte i més endavant el recollirà.  
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- Si i > j, la peça serà dipositada en un cicle i serà recollida en el cicle posterior. Pel que 

fa a moviments del sistema de transport, en un mateix cicle, primer es retirarà una 

peça dipositada en un cicle anterior, i posteriorment es col·locarà una peça diferent del 

mateix tipus en la màquina. 

 

En existir dos tipus de peces en el problema, a part de les restriccions entre peces d’un 

mateix tipus, quan es realitzin moviments en l’etapa m, l’etapa corresponent a la 

mateixa màquina, m+1 haurà de trobar-se també lliure ja que en realitat es tracta del 

mateix espai físic. Això és cert sempre que m sigui parell. 

 

Exemple: 

 

Es pot veure a la Figura 6.2 el graf per al càlcul del temps de cicle de la seqüència de 

moviments 0-6-5-2-7-4-1-3 corresponent a un sistema en què: 

 

TA = [15, 20, 25] 

TB = [20, 35, 10] 

tple = 20 

tbuit = 10 

 

 Figura 6.2. Càlcul temps de cicle d’un vèrtex. 

 

Com es pot comprovar, existeixen diferents tipus d’arcs que no indiquen més que restriccions 

temporals del sistema. 
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Els arcs negres indiquen el temps que necessita el transport per a realitzar les etapes, és a dir, 

un temps en ple de desplaçar la peça en el pas anterior més un temps en buit proporcional a la 

distància entre les màquines d’etapes consecutives. 

 

En l’arc entre 0 i 6 (Eq. 6.6), el valor de 40 ve donat pel fet que es fa un desplaçament d’una 

posició en ple (+20), juntament amb un desplaçament des de la màquina 1, on es trobava la 

peça després de l’etapa 0, fins a la màquina 3 en buit (+10+10). 

 

m6– m0 ≥ tple + f0,6            (6.6) 

m6– m0 ≥ 20 + 20 = 40 

 

Els arcs vermelles indiquen el recorregut que realitza una peça del tipus A, ja que com es veu, 

realitza la seqüència 0-2-4-6. Els temps d’aquests arcs vénen donats per un temps ple més el 

temps que necessita romandre la peça A en la màquina. 

 

En l’arc entre 0 i 2 (Eq. 6.7) s’observa un resultat de 35 fruit d’un desplaçament en ple d’una 

posició (+20) i del temps de processat de la peça A en la màquina 1 (+15). 

 

m2 – m0 ≥ TA(1) + tple          (6.7) 

m2 – m0 ≥ 15 + 20 = 35 

 

Equivalentment, els arcs blaus són el recorregut que realitzen les peces de tipus B, realitzant 

la seqüència 1-3-5-7. 

 

Els arcs que indiquen els temps mínims necessaris per a realitzar el cicle complet estan 

indicats mitjançant el subratllat groc de la seva xifra. 

 

Es comprova finalment per camins mínims, que el temps de cicle en aquest sistema per a la 

seqüència tractada és de 320. 
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7. Branch and Bound 

 

Degut a la gran quantitat de seqüències possibles en la resolució d’un problema com el tractat, 

és inviable la resolució de totes i cadascuna d’elles en casos on el nombre de màquines sigui 

relativament elevat. 

 

Per aquest fet, és interessant buscar un mètode de resolució que permeti arribar a la solució 

del nostre problema sense la necessitat de calcular totes les seqüències factibles. 

 

S’ha utilitzat la tècnica del Branch and Bound que consisteix en un arbre de solucions on cada 

branca condueix a una possible solució [5], [6]. L’estalvi de càlculs que suposa aquesta 

metodologia ve donat pel fet que l’algorisme detecti quines branques poden o no conduir a 

l’òptim i per tant no sigui necessari d’explorar la totalitat de branques (amb el conseqüent 

estalvi de temps i recursos). 

 

7.1. Definició de l’arbre 

 

Com s’ha comentat, el Branch and Bound és un procediment que permet obtenir una solució 

al problema donat augmentant pas a pas la magnitud del problema. Això comporta que en un 

primer moment hi hagi un vèrtex inicial únic, en el primer nivell de l’arbre, anomenat vèrtex 

arrel, amb la seqüència mínima possible, la corresponent a un sistema amb una sola màquina. 

 

Posteriorment s’afegiran màquines, i per tant, nivells a l’arbre de resolució, fins a arribar al 

nivell en què el nombre de màquines sigui igual al total de màquines del problema que es vol 

resoldre. Concretament, el nombre de nivells d’un arbre serà igual al nombre de màquines del 

sistema. 

 

El vèrtex arrel serà sempre igual donades les restriccions del problema tractat. A l’expressió 

7.1 es pot observar el vèrtex: 

 

 H = <0, 2, 1, 3>                     (7.1) 
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Això és degut a què amb una sola màquina en el problema, primer s’haurà d’actuar sobre la 

peça de tipus A (moviments parells) i posteriorment sobre la peça de tipus B (moviments 

senars) ja que la màquina només admet una peça en cada instant. Tot això es pot observar en 

la Figura 7.1 on de dalt a baix s’observa la seqüència 0-2-1-3, l’única possible. 

 

 

 

 Figura 7.1. Moviments en el vèrtex arrel. 

 

Per a iniciar el procediment del Branch and Bound, es calcula el temps de cicle dels 

moviments considerats en el vèrtex arrel i posteriorment es calcula una fita mínima. Aquesta 

fita haurà de contenir el temps del cicle parcial on només existeix la màquina 1, i a més un 

temps mínim de transport tant en buit com en càrrega per cadascuna de les demés màquines 

que encara no s’han introduït en el cicle parcial del vèrtex que s’està calculant. En aquest cas, 

al tractar-se del vèrtex arrel, la fita serà la de l’Eq. 7.2: 

 

Farrel = tcp + nmaquines(tple + tbuit)                     (7.2) 
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on Farrel és la fita arrel i tcp el temps del cicle parcial. 

Es pot observar gràficament el càlcul de la fita arrel a la Figura 7.2. 

 

 

 Figura 7.2. Càlcul de la fita al vèrtex arrel. 

 

Aquesta fita permetrà la cerca de la seqüència òptima, de manera similar, a través de les 

branques de l’arbre explorat (veure apartat 7.3). La solució final serà un vèrtex que pertanyerà 

a l’últim nivell de l’arbre. 

 

7.2. Generació de descendents 

 

Un cop estructurat l’arbre, ha de ser explorat a mesura que es van generant descendents dels 

vèrtexs ja existents. 

 

Amb aquest objectiu s’ha observat que els descendents d’un vèrtex depenen de l’estat inicial 

en el que es troben les dues últimes màquines. 

 

a, b, c i d representen els moviments de les peces en dues màquines consecutives on a és el 

primer moviment, b el segon, c el tercer i d el quart. 

 

k, k-1, k-2 i k-3 representen les etapes de dues màquines consecutives on: 
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- k-3 és l’etapa la primera màquina per el tipus de peça A. 

- k-2 és l’etapa a la primera màquina per el tipus de peça B. 

- k-1 és l’etapa a la segona màquina per el tipus de peça A. 

- k és l’etapa a la segona màquina per el tipus de peça B. 

 

Hi ha quatre casos possibles: 

 

a) L’ última màquina conté una peça de tipus A 

a = k-1; b = k-2; c = k; d = k-3 

 

 

Fig.7.3. Primer cas 

 

b) L’ última màquina conté una peça de tipus B 

a = k; b = k-3; c = k-1; d = k-2 

 

Fig.7.4. Segon cas 
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c) L’ última màquina no conté peces i la propera que li arribi serà de tipus A 

a = k-3; b = k-1; c = k-2; d = k 

 

 

Fig.7.5. Tercer cas 

 

d) L’ última màquina no conté peces i la propera que li arribi serà de tipus B 

a = k-2; b = k; c = k-3; d = k-1 

 

 

Fig.7.6. Quart cas 

 

Un cop generats els possibles descendents, es validen comprovant si compleixen la següent 

condició del vector V, on V  serà un vector on es representarà l’ordre en que el robot visita 

cada etapa del procés: 

 

V[a] < V[b] < V[c] < V[d]                    (7.3) 

 

Per arribar a validar aquest ordre es segueix un procediment consistent en: 

 

1) A partir d’un vèrtex ja existent i de la seva seqüència H es pot trobar V.  
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Exemple: 

 

 H = < 0, 5, 2, 4, 1, 3 > 

 V = < 1, 5, 3, 6, 4, 2 > 

 vk: número d’etapa en la seqüència cíclica que es visita. 

 

On V mostra que el moviment 0 es realitzarà el primer, el moviment 1 el cinquè, el moviment 

2 el tercer, el moviment 3 el sisè, el 4 el quart i el 6 el segon. 

 

2) A partir de V, es defineix el vector PI. PI és el vector de posició de les peces en cada etapa 

en el moment inicial del cicle. 

 

Exemple: 

 

 H = < 0, 5, 2, 4, 1, 3 > 

 V = < 1, 5, 3, 6, 4, 2 > 

 PI = < A, 0, 0, 0, 0, B > 

 

 PI1 = < A, 0, 0, 0, 0, B, 0, 0 >  i   PI2 = < A, 0, 0, 0, 0, B, A, 0 > 

 

Com es pot veure, existeixen dues possibles variants de posicions inicials per als descendents 

del vèrtex. Es descarta les posicions inicials < A, 0, 0, 0, 0, B, 0, B > ja que les peces de tipus 

A i les peces de tipus B s’intercalen i en cap cas poden ser trobades dues de consecutives del 

mateix tipus. 

 

3) PI1 i PI2 defineixen les condicions de generació de descendents a complir segons s’ha vist 

anteriorment. 

 

Exemple: 

 

 PI1 = < A, 0, 0, 0, 0, B, 0, 0 >  i   PI2 = < A, 0, 0, 0, 0, B, A, 0 > 
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Observant els possibles casos de l’estat inicial de les últimes màquines del sistema, es conclou 

que per PI1 s’haurà d’acomplir la condició del cas 4: V[5] < V[7] < V[4] < V[6]. 

 

Per PI2 s’haurà d’acomplir en canvi la condició del cas 1:  V[6] < V[5] < V[7] < V[4]. 

 

4) Es generen totes les seqüències possibles i es comprova si compleixen alguna de les dues 

condicions trobades. Si és així, aquesta seqüència serà considerada descendent del vèrtex 

analitzat i el nou vèrtex haurà de ser calculat i afitat. 

 

7.3. Afitament i elecció dels vèrtexs a ser explorats 

 

Un dels factors més importants a l’hora d’aconseguir un Branch and Bound que sigui el més 

eficient possible, és trobar un bon sistema d’afitament dels vèrtexs. 

L’afitament, pel problema tractat en aquest treball, tindrà en compte el temps necessari per a 

realitzar el cicle dels moviments considerats del vèrtex tractat i incomplet (sense totes les 

màquines del problema) tcp, els temps de transport necessaris per a realitzar els moviments 

que falten fins a obtenir un sistema complet, i el temps que el transport està aturat (taturat) 

durant el cicle actual i que, per tant, pot ser utilitzat per a altres moviments. 

 

L’expressió generalitzada de la fita per a una seqüència H és, doncs: 

 

Fita (H) = tcp (H) + màxim [ 2 maquinespendents (H)  (tple + tbuit) – taturat (H), 0 ]                     (7.4) 

 

El terme referent al màxim entre una operació i zero és degut a què si el temps què la màquina 

està aturat és major que el temps pendent per a completar el sistema complet, el resultat seria 

negatiu i la fita seria inadequada. 

 

Un cop tots els vèrtexs descendents estan afitats, i el vèrtex que ha estat usat per a crear-los, 

eliminat, s’escull el vèrtex amb la fita més baixa entre els restants i es torna a iniciar el procés, 

és a dir, s’usa una estratègia per amplitud consistent en escollir la fita menor. 
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L’algorisme finalitzarà quan el vèrtex tingui solució mínima, per tant, que pertanyi a l’últim 

nivell de l’arbre, és a dir, que tingui en compte totes les etapes del sistema amb el que s’està 

treballant. Aquesta seqüència serà considerada la solució del problema, i el seu temps de cicle 

el mínim possible. 

 

Exemple resolució del problema mitjançant Branch and Bound 

 

A continuació es mostra la resolució d’un cas senzill del problema tractat. Es tracta d’un 

sistema productiu amb 2 peces diferents i 3 màquines per les que han de passar ambdós tipus 

de peces. És a dir, les 3 màquines es troben actives per a totes dues peces. 

 

Aquí s’observa un esquema de la situació: 

 

 

 Figura 7.7 Dades exemple 

 

On TA[i] i TB[i] són els temps de processat a la màquina i de les peces de tipus A i B 

respectivament. 

 

Seguidament es pot observar l’arbre que s’obté a l’aplicar el procediment Branch and Bound 

en l’exemplar tractat. 

 

Abans de tractar un arbre complet, cal entendre com es resol un vèrtex de l’ arbre. Per a això, 

es veurà el cas del vèrtex on la seqüència a realitzar en aquest cas és la 0-6-5-2-7-4-1-3. Al 

tractar-se d’un cicle, el transport acabarà en la posició inicial. 
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Etapa 0: 

 

Des de l’etapa 0 a l’etapa 2 portant una peça i de la 2 a la 6 en buit per anar a buscar una altra. 

 

 

 Figura 7.8. Primera etapa 

Temps de cicle parcial = 40 

 

Etapa 6: 

 

Des de l’etapa 6 a la sortida portant una peça i de la sortida a la 5 en buit per anar a buscar una 

altra. 

 

 

Figura 7.9. Segona etapa 

Temps de cicle parcial = 40 + 40 = 80 

 

Etapa 5: 

 

Des de l’etapa 5 a l’etapa 7 portant una peça i de la 7 a la 2 en buit per anar a buscar una altra. 
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Figura 7.10. Tercera etapa 

Temps de cicle parcial = 80 + 40 = 120 

 

Etapa 2: 

 

Des de l’etapa 2 a l’etapa 4 portant una peça i de la 4 a la 7 en buit per anar a buscar una altra. 

 

 

 Figura 7.11. Quarta etapa 

Temps de cicle parcial = 120 + 30 = 150 
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Etapa 7: 

 

Des de l’etapa 7 a la sortida portant una peça i de la sortida a la 4 en buit per anar a buscar una 

altra. 

 

 

Figura 7.12. Cinquena etapa 

Temps de cicle parcial = 150 + 40 = 190 

 

Etapa 4: 

 

Des de l’etapa 4 a l’etapa 6 portant una peça i de la 6 a la 1 en buit per anar a buscar una altra. 

 

 

Figura 7.13. Sisena etapa 

Temps de cicle parcial = 190 + 50 = 240 

 

Etapa 1: 

 

Des de l’etapa 1 a l’etapa 3 portant una peça. 
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Figura 7.14. Setena etapa 

Temps de cicle parcial = 240 + 20 = 260 

 

Etapa 3: 

 

Esperant a que la peça es processi a 3, des de l’etapa 3 a l’etapa 5 portant una peça i de la 5 a 

la 0 en buit per anar a buscar una altra. 

 

 

Figura 7.15. Vuitena etapa 

Temps de cicle parcial = 260 + 60 = 320 

 

Un cop observat la resolució d’un vèrtex, es pot analitzar l’arbre complet del problema tractat: 
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 Figura 7.16. Arbre resolució exemple 

 

Cada requadre representa un vèrtex, o sigui una seqüència factible com a solució per al 

problema. En cada requadre hi surt reflectit: 

 

- En el requadre més petit en color groc, el número de vèrtex. 

- Centrat i al mig la seqüència parcial.  

- A la part inferior esquerra la fita. 

- A la part inferior dreta el temps de la seqüència tractada. 

 

Els nombres en vermell indiquen l’ordre en què han estat explorats els diferents vèrtexs: 

 

- En primer lloc disposem d’una primera solució en el vèrtex 1, equivalent per a tots els 

problemes tractats, que correspon al cas que només existeix en el sistema la màquina 
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1. Com s’ha comentat anteriorment, aquest vèrtex té com a solució la seqüència 0-2-1-

3. 

 

- Seguidament es calculen els seus descendents possibles i les seves fites pertinents. 

Com es pot observar, hi ha 4 vèrtexs fills (vèrtexs 2 a 5) del vèrtex inicial. En aquest 

cas, però, les seqüències consten de 2 passos més ja que s’inclou en el sistema la 

màquina número 2. 

 

- D’entre aquests 4 vèrtexs obtinguts, el que disposa d’una fita inferior és el número 4 i 

és per això que es cerquen els seus vèrtexs descendents. Se’n troben 8, tots ells 

(vèrtexs 6 a 13) amb solució superior als vèrtexs del segon nivell. 

 

- Seqüencialment es va explorant els vèrtexs descendents dels vèrtexs 3, 2 i 5 obtenint 

sempre vèrtexs amb temps de cicle superiors a les fites dels vèrtexs de nivell 2. Un cop 

obtinguts tots els vèrtexs amb solució factible, es comprova que el vèrtex 15 comporta 

un temps de cicle més baix i per tant és la solució òptima del problema tractat 

(Seqüència: 0-2-1-4-3-6-5-7; tcicle = 305). 

 

Aquesta seqüència és òptima ja que aprofita el temps que, en d’altres combinacions de 

moviments el robot roman aturat esperant la finalització del tractament d’alguna peça. 

Aquesta solució també indica que els moviments del transport són de poc recorregut, cosa que 

suposa també un estalvi de temps. 

 

7.4. Disseny de l’algorisme final 

 

Abans d’analitzar l’algorisme definitiu usat per a la resolució dels casos, es descriu les 

variants del problema tractades al llarg d’aquest projecte. 

 

7.4.1. Variants de l’algorisme 

 

Durant la realització d’aquest projecte s’ha experimentat diversos algorismes, ja sigui 

implementant noves característiques a l’algorisme que li donin majors possibilitats, o 
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millorant l’eficiència dels procediments utilitzats amb la finalitat d’augmentar-ne les 

prestacions (normalment això es comprova amb l’augment de la velocitat de càlcul i amb l’ús 

inferior que el programa fa de les capacitats de la computadora). 

 

Tenint present això, es pot observar l’evolució de l’algorisme que ens incumbeix. 

 

- En un primer moment es va realitzar un programa que donava el temps de cicle del procés 

productiu d’un sol tipus de peça (A) tenint en compte que una opció molt bona per qualsevol 

procés productiu és la de transportar intermitentment les peces tal com s’observa a les figures 

7.17, 7.18, 7.19 i 7.20. Es tractava de la posada en marxa del procés productiu; per tant, es 

treballava en el transitori. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Primer pas 

 

 

 

 

 

Figura 7.18. Segon pas 

 

 

 

 

 

Figura 7.19. Tercer pas 
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Figura 7.20. Quart pas 

 

El procés seguiria el mateix patró fins a que tant la peça 1 com la peça 2 (ambdues de tipus A) 

haguessin passat per les cinc màquines del sistema. 

 

- Seguidament es va realitzar un programa en el que el procés productiu ja constava de dos 

productes diferenciats (A i B). En aquest, s’utilitzava un vector solucions que considerava tot 

tipus de seqüències, tant de viables com d’impossibles; és a dir, es treballava mitjançant un 

mètode d’exploració. Per seqüències impossibles s’entenen els casos en què un pas és repetit, 

o aquells altres en què un pas futur es realitza abans que un pas que hauria de ser en realitat 

precedent. En aquest cas es continuava treballant en el transitori. 

 

- El següent pas, i per evitar el càlcul de seqüències inviables, va ser optar per utilitzar la 

metodologia Branch and Bound per a la resolució del problema, obtenint així resultats més 

ràpids i de forma més eficient. 

 

Tots els programes, fins aquest punt, es dedicaven, com s’ha anat comentant, a trobar la millor 

opció en la posada en marxa del cicle productiu, quan totes les màquines es troben buides, és 

a dir, en el transitori. Com en realitat, els torns de treball seran llargs, interessa més resoldre el 

problema per al cas estacionari on el procés ja s’ha estabilitzat i la millor seqüència és cíclica. 

A partir d’ara doncs, es modifica el programa per aconseguir resoldre aquest cas. 

 

- Com a últim afegit al programa, es va optar per permetre que el cicle productiu d’una peça 

pogués realitzar el salt d’una màquina. 

 

- En paral·lel a aquests canvis, que es donaven per a un cicle de forma lineal, es va crear un 

programa equivalent per al cas en què les màquines estiguessin disposades en forma circular. 
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7.4.2. Algorisme principal 

 

Tant l’algorisme principal com la resta de subfuncions han estat implementades mitjançant el 

llenguatge Visual Basic. L’algorisme base del programa és el següent, i concretament és 

l’últim al que s’ha fet referència en el punt 7.4.1. és a dir el que utilitza la metodologia Branch 

and Bound: 

 

Dimensionament de Variables 

Creació Vèrtex Arrel(nmaquines, tple, tbuit, TA, TB) 

 

i = 1    

‘On i es el vèrtex a explorar a continuació 

 

Mentre (OPC(2  (nmaquines + 1) + 1, i) ≠ nmaquines)   

‘On OPC es la matriu que conté les dades dels vèrtexs explorats 

 

    CrearV(OPC, i, V) 

    CrearPI(V, PI, OPC, i) 

    Condicions(PI, cond, OPC, i) 

    CrearTotsH(OPC, i, H) 

    ComprovarCondicions(H, cond) 

    CalcularNousVèrtexs(OPC, H) 

    OPC(2  (nmaquines + 1) + 2, i) = M   

    'Assignant a la fita del vèrtex i un valor M molt gran, es tanca aquest vèrtex. 

    Cotamin(OPC, i) 

 

Fimentre 

MostrarSolució(OPC, i) 

H és el vector seqüència comentat a 6.1, mentre que V i PI són els vectors explicats en el punt 

7.2 i cond representa les condicions que s’han de complir per a què una seqüència sigui 

descendent de l’anterior. 
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La part més extensa, complexa i també més important de l’algorisme usat, és la relacionada 

amb el càlcul dels temps de cicle de les seqüències. Per tant, donada una seqüència concreta, 

dins d’un sistema especificat (amb nmaquines, tple, tbuit, TA i TB determinats), aquesta part 

de l’algorisme calcula el temps que es tarda en realitzar la seqüència. 

 

7.4.3. Funció pel càlcul del temps de cicle 

 

Inicialitzar Variables 

Mentre Comprovar reinici de cicle 

 mov= 1   

‘On mov representa el moviment de la seqüència que s’està realitzant 

Mentre mov ≤ Nombre d’etapes 

Calcular distància a la següent etapa 

Calcular el temps d’espera per processar la peça 

Comprovar les màquines omeses 

Registrar la nova posició de la peça 

mov= mov + 1 

     Fimentre 

Actualitzar el temps cicle 

Fimentre 

 

A continuació s’explica de manera més profunda el funcionament de cadascuna de les 

subfuncions anomenades en aquest algorisme: 

 

Inicialitzar variables 

 

Com el seu nom indica, aquesta funció té la finalitat d’inicialitzar, abans de realitzar qualsevol 

càlcul, variables emprades a l’algorisme tals com l’indicador d’etapa en la que es troba el 

càlcul, les variables indicadores de la inclusió d’una primera peça en el sistema o les variables 

encarregades de validar que el temps de cicle és correcte. 
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Comprovar reinici de cicle 

 

Donat que en el treball es tracta un problema cíclic, l’últim moviment realitzat en un cicle i 

estarà relacionat amb el primer moviment del cicle i+1. 

 

Com que els càlculs realitzats sols tenen en compte un cicle, però en realitat s’ha de tenir en 

compte el posterior per si hi ha esperes i per tant un augment en el temps de cicle, es realitza 

una comprovació. 

 

La comprovació consisteix en el càlcul de dos cicles consecutius per veure si dóna com a 

resultat el mateix temps de cicle. Fins que això no succeeix, l’algorisme realitza reiteracions 

dels càlculs. 

 

Càlcul del temps de cicle 

 

A l’hora de calcular el temps de cicle d’una seqüència de moviments, s’han de tenir en 

compte diversos factors comentats a continuació com són el trasllat del robot d’una ubicació a 

altra, l’espera en una màquina a què una peça sigui processada o el transport de les peces quan 

ja han estat processades. 

 

Aquests tres passos seran calculats per a cada etapa que forma una seqüència de moviments. 

 

Calcular distància a la següent etapa 

 

Aquesta subfunció té l’objectiu de definir la distància a recórrer per part del robot 

transportador des de la posició on es troba fins a la posició adequada per a recollir i 

transportar la peça de la etapa que s’està tractant. 

 

Calcular el temps d’espera per processar la peça 

 

Un cop el robot es troba en la posició adequada, aquest ha de recollir la peça que es troba en 

la màquina. Es pot donar el cas, però, que la peça encara no hagi finalitzat el seu tractament 
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en la màquina, i amb la finalitat de calcular el temps que el robot roman aturat en aquesta 

posició, s’ha dissenyat aquesta subfunció. 

 

Comprovar les màquines omeses 

 

Quan la peça ja ha estat processada en la màquina, aquesta peça haurà de ser transportada fins 

al següent pas del seu cicle productiu. 

 

Habitualment, la següent màquina a visitar per part de la peça seria la més propera, però com 

s’ha comentat en el capítol, poden existir màquines inactives per a determinades peces. 

 

Aquesta subfunció, doncs, té la utilitat de calcular si la peça ha de ser transportada a la 

màquina del costat o, en cas contrari, calcular la distància que separa la situació actual de la 

peça de la posició necessària per a rebre el següent tractament. 

 

Registrar la nova posició de la peça 

 

Amb l’objectiu de controlar el temps que roman una peça en una màquina, es registren les 

posicions i moments d’arribada de les peces. 

 

Actualitzar el temps de cicle 

 

Un cop calculat el temps de cicle, s’actualitzen les variables necessàries per a la comprovació 

de què el temps de cicle calculat sigui correcte. 
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8. Experiència computacional i anàlisi de resultats 

 

8.1. Experiència computacional 

 

L’objectiu de l’experiència computacional realitzada no és altra que determinar les millors 

distribucions en planta, cosa que es deriva en determinar les relacions entre paràmetres del 

sistema de treball que està sent tractat (línia de producció) en el cas que alguna màquina passi 

a estar inactiva per a algun dels tipus de peça. És a dir, comparar el cas de que totes les 

màquines estiguin actives amb el cas en el què alguna estigui inactiva per a un dels tipus de 

peça. 

 

Per a determinar aquestes possibles relacions, s’han usat uns jocs de prova adients (Annex A) 

per validar l’algorisme i un cop obtinguts els resultats, aquests han estat analitzats per cercar 

així tendències que demostrin les esmentades relacions.  

 

L’ordinador utilitzat per a l’experiència consta de les següents característiques: 

 

- Microprocessador: Intel Pentium 4 3000 GHz. 

- Memòria RAM: 1GB 

- Sistema Operatiu: Windows XP 

 

Microprocessador i memòria RAM són els dos aspectes tècnics relacionats amb la maquinària 

informàtica que determinen principalment la velocitat de càlcul i resolució dels problemes. 

 

Les dades necessàries per tal de dur a terme l’experiència són jocs de dades; cadascun dels 

214 exemplars estudiats consta de: 

 

- nombre de màquines del sistema amb una mitjana de 5’5. La seva distribució és de 

110 casos en què hi ha 5 màquines i 104 en què n’hi ha 6. 

- temps de treball de les màquines entre 20 i 80 amb una mitjana de 51’3. La seva 

distribució és la següent: 
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Figura 8.1. Distribució dels temps de treball de les màquines. 

 

- temps de transport de les peces amb mitjanes tple=12’46 (entre 9 i 20) i tbuit=7’7 

(entre 6 i 10). Les seves distribucions es poden observar a les figures 8.2 i 8.3. 
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Figura 8.2. Distribució dels temps de transport en ple. 
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Figura 8.3. Distribució dels temps de transport en buit. 

 
 

Destacar que cada joc de dades ha estat resolt en dues ocasions, una en el que la disposició de 

les màquines és lineal, i una altra en que la disposició és circular. 

 

En cada joc de dades, s’han realitzat (2nmaquines + 1) experiments: 

 

- un, on totes les màquines es troben actives; 

- nmaquines on una a una les màquines estan inactives per a una operació de la peça 

A; 

- nmaquines on una a una les màquines estan inactives per a una operació de la peça 

B. 

 

Per exemple, pel sistema amb les dades: 

 

nmaquines = 5   

TA= [25, 34, 79, 48, 25] 

TB= [75, 30, 34, 26, 48] 

tple= 12   

tbuit = 8 
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Primer es realitza un experiment amb aquestes mateixes dades. Seguidament es realitza un 

experiment per a casa màquina i tipus de peça inactiva (valor del temps de processat igual a 

zero): 

 

experiment 1 2 … 10 

          
nmaquines 5 5 … 5 
TA[1,...,5] 0, 34, 79, 48, 25 25, 34, 79, 48, 25 … 25, 34, 79, 48, 25 
TB[1,...,5] 75, 30, 34, 26, 48 0, 30, 34, 26, 48 … 75, 30, 34, 26, 0 
tple 12 12 … 12 
tbuit 8 8 … 8 

Taula 8.1.Experiments realitzats per a cada sistema. 

 

I així consecutivament fins a obtenir les 10 possibilitats de màquina inactiva per a aquest 

exemple. 

 

8.2. Anàlisi de resultats 

 

Com s’ha comentat, després de resoldre 164 instàncies del problema tractat, s’han analitzat els 

resultats d’aquests amb la intenció d’extreure conclusions pel que fa a optimitzar els temps de 

cicle en funció de les màquines que es trobin inactives. 

 

Donat que finalment s’han estudiat dos casos de disposició de les màquines, lineal i circular, 

l’anàlisi dels resultats també es subdividirà segons aquest criteri. S’ha optat per això ja que 

com es podrà observar, les relacions dins del sistema varien en funció de la disposició 

escollida. 

 

Cal tenir en compte que la disposició circular permet que les distàncies entre màquines siguin 

força més constants que en el cas de disposicions lineals (on entre màquines no colindants hi 

poden haver grans distàncies). Un altre aspecte diferenciador entre les dues disposicions és la 

referida als punts d’entrada i sortida de les peces al sistema. En el cas lineal aquests són dos 

punts diferents i extrems en el sistema, mentre que en el cas circular, la seva ubicació és la 

mateixa. 



Determinació de les rutes d’un robot en cicles productius amb màquines actives/inactives                                                                     Pàg. 53  

 

Aquests dos factors provoquen, doncs, els diferents comportaments del sistema quan una 

màquina passa d’activa a inactiva en funció de la disposició que tenen les màquines. 

 

En el gràfic 8.4. es pot observar l’estalvi generalitzat de temps de cicle per als mateixos casos 

si la disposició de les màquines és circular comparat amb la disposició lineal. 
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Figura 8.4. Comparació entre els temps de cicle segons disposició lineal i circular. 

 

8.2.1. Estudi de la disposició lineal 

 

Un cop realitzada l’experimentació, es cerquen propietats per preveure els efectes que es 

produiran en un sistema en cas que una màquina passi a estar inactiva per a alguna de les 

peces. Un motiu pel qual una màquina podria passar a inactiva seria aquella situació en què 

per millores en les propietats del material, millores en altres etapes del procés o d’altres 

motius, una etapa deixés de ser necessària per a obtenir la peça que es vol. 

 

Abans cal entendre els conceptes de Reducció del temps de cicle absolut i el de Reducció del 

temps de cicle relatiu que també seran usats per a la disposició circular. La reducció de temps 

de cicle absolut es refereix al temps real que s’estalvia pel fet que una màquina passi a estar 

inactiva (8.1). En canvi, la reducció del temps de cicle relatiu es refereix a la reducció de 

temps absolut en relació al temps de processat de la màquina que passa a estar inactiva (8.2). 
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∆tcicleabs = tcicle totes les màquines actives – tcicle una màquina inactiva                (8.1) 

 

∆tciclerel = ∆tcicleabs / TA[i]       o       ∆tciclerel = ∆tcicleabs / TB[i]                 (8.2) 

 

on i és la màquina que passa a estar inactiva 

 

Un cop entesos aquests conceptes, s’observen les següents relacions: 

 

a) Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Com es pot observar a la figura 8.5, la reducció de temps de cicle és més acusada quan 

més extrema és la posició de la màquina. Això és degut a què la mitjana de les 

distàncies a les altres màquines (i per tant del temps de transport) és més elevada com 

menys cèntrica en la línia sigui la màquina. 
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 Figura 8.5. Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 
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b)  Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

En aquest cas es pot realitzar un comentari equivalent a l’anterior punt. Existeix una 

major reducció de temps de cicle com més extrema és la màquina. 
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 Figura 8.6. Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

c) Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Com es pot observar a la figura 8.7, es pot considerar que hi ha una relació 

pràcticament constant entre el temps de processat de la peça en la màquina que passa a 

trobar-se inactiva, amb la reducció de temps de cicle que s’observa (tot i que la 

tendència és lleugerament creixent amb valors de temps majors). 
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Figura 8.7. Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle 

absolut 

 

d) Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

En aquest cas es pot considerar que existeix relació entre el temps de processat de la 

peça en la màquina que passa a trobar-se inactiva, amb la reducció de temps de cicle 

que s’observa. 

 

Es comprova a la figura 8.8 una tendència per la qual a menor temps de processat de 

l’operació  en una màquina, major és l’estalvi de temps de cicle relatiu. 

 

Això és degut a què tot i que en màquines amb temps de processat curt s’obtenen 

reduccions de temps de cicle de magnituds similars, per a màquines amb temps de 

processat més elevades no es manté aquesta proporcionalitat, sinó que la reducció 

observada és menor al temps de procés de la màquina inactiva. 
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Figura 8.8. Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle 

relatiu 

 

e) Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Pel que fa a la importància del temps de cicle quan totes les màquines estan actives, es 

comprova, tal com mostra la figura 8.9, que en la reducció de temps de cicle absolut 

obtingut es manté força constant entorn les 20 unitats de temps. Com es veurà, per al 

cas circular la tendència és molt més acusada. 
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Figura 8.9. Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle absolut 
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f) Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

En aquest cas succeeix el mateix que per el cas e). El temps de cicle quan totes les 

màquines són actives no influeix gaire relativament en la reducció de temps de cicle. 
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Figura 8.10. Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

8.2.2. Estudi de la disposició circular 

 

g)  Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Com es pot observar a la figura 8.11, la reducció de temps de cicle és més acusada 

quan més extrema és la posició de la màquina. En aquest cas però, en contrast amb el 

cas lineal, la diferència entre que la màquina inactiva sigui una o altra no es mostra 

d’una forma tan òbvia. 
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Figura 8.11. Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 

 

h)  Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

A diferència del cas g), la reducció de temps de cicle relatiu es manté pràcticament 

constant tan si la màquina inactiva és extrema o no. 
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 Figura 8.12. Màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 
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i) Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Aquest cas continua tenint una tendència poc acusada, igual que en el cas lineal, com 

s’observa a la figura 8.13. 
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Figura 8.13. Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle 

absolut 

 

j) Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

Aquest cas es pot considerar equivalent a l’observat en la disposició lineal de les 

màquines (cas d). Es comprova una tendència per la qual a menor temps de processat 

de la màquina, major és l’estalvi de temps de cicle relatiu. 
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Figura 8.14. Temps de procés de la màquina inactiva – Reducció del temps de cicle 

relatiu 

 

k) Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle absolut 

 

Aquest cas és el que mostra una major diferència en quan a resposta entre la disposició 

lineal i circular de les màquines. 

 

Mentre en la disposició lineal (cas e) s’observava una relació constant entre el temps 

de cicle quan totes les màquines eren actives i una reducció en el temps de cicle quan 

alguna de les màquines passa a estat inactiu, en la disposició circular sí que s’observa 

una major reducció per a temps de cicle elevats. 

 



Pàg. 62                                                                       Determinació de les rutes d’un robot en cicles productius amb màquines actives/inactives                                                                     

 

 

-20

0

20

40

60

80

100

200 300 400 500

Temps de Cicle

R
e
d

u
c
c
ió

 d
e
l 

te
m

p
s
 d

e
 c

ic
le

 

a
b

s
o

lu
t

Temps de Cicle-
Reducció temps de
cicle Absolut

Línia de tendència

 

 Figura 8.15. Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle absolut 

 

l) Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle relatiu 

 

Com en el cas anterior k), s’observa una major reducció per a temps de cicle elevats. 
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 Figura 8.16. Temps de cicle totes actives – Reducció del temps de cicle relatiu 
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9. Anàlisi ambiental 

 
En l’àmbit tractat, no es treballa amb cap producte especialment tòxic, és per això que 

principalment es pot considerar la reducció energètica que suposarà el fet d’obtenir un cicle 

de treball del robot òptim. 

 

És a dir, gràcies al projecte el transport haurà de recórrer menys distància. Això suposa un 

estalvi energètic (ja sigui elèctric o aconseguit mitjançant algun tipus de combustió). Per tant, 

sigui quina sigui la procedència d’aquesta energia, haurà suposat un benefici per al medi 

ambient, tan si és pel cas en què es deixaran de cremar determinades matèries, es realitzarà 

una utilització menor del robot i com a conseqüència menor desgast d’aquest o pel fet de 

poder aprofitar aquesta energia estalviada per a altres finalitats. 

 

Es pot comparar, mitjançant el mateix exemple de la Figura 7.7 l’estalvi que això suposa. Es 

pren la mitjana de totes les seqüències possibles del problema i la seqüència òptima obtinguda 

(0-2-1-4-3-6-5-7). Es suposa també un pes del vehicle de 50kg, una distància entre màquines 

de 10m i coeficient de fricció µ = 0,3. El pes de les peces es pot negligir.  

 

Primer de tot es calculen les distàncies recorregudes en tots els casos pel robot. Coneixent la 

força que ha de vèncer s’esbrina el treball que ha de realitzar. Aplicant els rendiments d’un 

motor elèctric i d’un motor de combustió interna, juntament amb les característiques pròpies 

de la gasolina, es comprova que l’estalvi per a cada 1000 peces fabricades és de quasi mig 

litre de gasolina. 

 

Es pot observar a les taules 9.1 i 9.2  el resum dels càlculs realitzats: 

 

Seqüència Òptima: 0-2-1-4-3-6-5-7  
Mitjana totes 
seqüències 

  
Distància total (m) 160   182,35 

Força a desplaçar (N) 147,15 
  

Energia necessària (J) 23544   26833,24 
 Taula 9.1. Distància recorreguda i energia necessària. 
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Estalvi per peça (J) 3289,24 
Cada 1000 peces (J) 3289235,29 

Rendiment motor elèctric 0,80 
Consum energètic (J) 4111544,12 

Poder calorífic de la gasolina (MJ/kg) 43,50 
Massa volúmica de la gasolina (kg/l) 0,73 

Calor/litre gasolina (J/litre) 31755000 
Litres estalviats motor ideal: 0,10 
Rendiment motor combustió: 0,22 
Litres estalviats motor real: 0,47 

 Taula 9.2. Càlcul litres estalviats. 

 

 

Un altre factor a tenir en compte ambientalment és que, utilitzant un programa informàtic per 

a obtenir el temps de cicle òptim, existirà un estalvi en paper i tinta usats durant els càlculs 

pertinents. 
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10. Pressupost 

 
Partint de la base que un enginyer pot cobrar entre 40-60€/h per el desenvolupament d’un 

projecte d’aquest tipus , depenent de la tasca, es prepara un pressupost per a la realització 

d’aquest treball. S’ha de tenir en compte els diferents passos dels que consta el seu 

desenvolupament: 

 

- Recull d’informació i de coneixements sobre la matèria (50h). 
 
- Disseny i estructuració de l’algorisme utilitzat (200h). 
 
- Implementació de l’algorisme dissenyat en Visual Basic (150h). 
 
- Experiència computacional i recull de resultats (40h). 

 
- Anàlisis de resultats (40h). 

 
- Escriptura de la memòria del projecte (50h). 

 

 

Així doncs, el cost total del projecte serà: 

 

Tasca Hores (h) Preu (€/h) Cost (€)  

Recull d’informació 50 40 2.000 €  

Disseny de l’algorisme 200 60 12.000 €  

Implementació de l’algorisme 150 60 9.000 €  

Experiència computacional 40 40 1.600 €  

Anàlisis de resultats 40 60 2.400 €  

Escriptura de la memòria 50 40 2.000 €  

        

Cost total    29.000 €  

Taula 10.1. Pressupost projecte. 
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Conclusions 

 

Com s’ha vist durant el desenvolupament d’aquest treball, el problema abordat és aquell que 

en un procés productiu de dos tipus de peces diferents en què cal realitzar un conjunt 

d’operacions en màquines diferents i per a això es necessita transportar les peces d’una 

màquina a altra per a ser processades. El treball tracta la qüestió d’escollir la millor seqüència 

possible de moviments a realitzar per part del robot transportador. 

 

Després de la realització d’aquest treball s’ha comprovat que: 

 

- La disposició circular de les màquines suposa un gran estalvi de temps per part del sistema 

de transport, en comparació amb la disposició lineal. 

 

- Relacionat amb l’estat d’inactivitat de determinades màquines per a determinades peces, 

s’observen pautes de comportament del sistema que haurien de ser preses en compte a l’hora 

de distribuir les màquines a la fàbrica i/o d’eliminar determinades etapes del sistema 

productiu de fabricació d’una peça, en casos on per exemple es vulguin disminuir costos o 

optimitzar el flux dels productes. 

 

Alguns exemples d’aquests estalvis es produiran desactivant les màquines més extremes en el 

procés productiu de fabricació de la peça, així com si es desactiven les màquines amb temps 

de procés menor. Aquestes dues pautes es poden combinar també amb el fet de què a major 

temps de cicle total, major serà l’estalvi quan es desactivi una màquina. És a dir, interessarà 

abordar la supressió d’operacions pel tipus de peça on el temps de cicle sigui major entre els 

dos tipus de peces existents en el procés productiu i així obtenir un estalvi major de temps. 
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