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Resum 

El problema tractat en el present projecte és el del taller mecànic amb màquines en paral·lel 

amb restriccions en les peces que pot produir cada màquina, i considerant els temps de 

preprocés i postprocés en les peces.  

Aquest projecte té com a objectiu l’estudi i millora de l’instant d’entrega de la última peça 

( )maxC  de sistemes on existeixin  n peces, m màquines a k nivells. S’estudiarà, en 

particular, l’escenari on els elements, màquines i peces, estan separats en 3k =  nivells (alt, 

mig i baix) i es consideraran les dates d’arribada de les peces al sistema (temps de 

preprocés) així com també el seu temps d’entrega (temps de postprocés). Cada màquina 

podrà produir les peces del seu nivell i els seus inferiors. 

El problema es resoldrà primerament sense tenir en compte els temps de preprocés i 

postprocés de les peces mitjançant un algoritme òptim. Aquest algoritme és una 

extrapolació del presentat per Lin & Liao [1] on es consideren peces i màquines amb 2k =  

nivells. 

Seguidament es resoldrà el problema amb la incorporació a les peces del temps de 

preprocés i postprocés. Per aquesta resolució s’ha desenvolupat un mètode dividit en tres 

fases, una primera que dóna una solució segregada i dues que milloren aquesta primera 

solució. 

Com a resultat dels procediments, s’obté una seqüència factible per a cada màquina que 

millora maxC  respecte la situació inicial on les màquines no estan separades per nivells. 

Amb la finalitat de verificar el correcte funcionament i l’eficiència dels procediments de 

resolució, l’autor acompanya la resolució del problema amb una experiència computacional 

que permet resoldre problemes de fins a 10 màquines i 200 peces.  
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Glossari 

• i; índex de referència per les màquines 

• n; nombre de peces 

• j; índex de referència per les màquines 

• m, nombre de màquines 

• k; índex de referència pels nivells de les peces i les màquines 

• jp ; temps de producció de la peça j 

• jr ; temps de preprocés de la peça j 

• jq ; temps de postprocés de la peça j 

• maxC ; índex d’eficiencia que mesura l’instant de sortida de la última peça del 

sistema. 

• a ; càrrega de treball mínima que ha de suportar una màquina per tal d’aconseguir 

el maxC  desitjat. 

• T; temps de procés de totes les peces, si va acompanyada d’un subíndex, es 
refereix al temps de procés total de les peces del nivell del subíndex. 

• σ ; vector de n dimensions que determina els instants de començament de cada 

peça. 

• RJ  subconjunt de peces que seran programades al començament de la seqüencia 

• QJ ; subconjunt de peces que seran programades al final de la seqüencia. 

• f ; instant en què la comença un temps ociós. 

• w ; Durada que d’un temps ociós. 
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1. Introducció 

En els últims anys la realitat industrial ha obligat a les empreses a ampliar el ventall de 

productes que han d’oferir per a poder subsistir. En l’actualitat és molt difícil que una 

empresa sigui capaç de subsistir fabricant un sol tipus de producte i s’ha vist obligada a 

diversificar tant els clients com els productes per no tenir dependència de ningú ni de res. 

L’augment de productes a fabricar ha obliga  a les empreses a una renovació de la seva 

maquinària. Aquesta renovació pot produir-se en dos sentits: el primer és l’adquisició de 

noves màquines capaces de fer nous productes amb la conseqüent ampliació d’espai que 

requereix i la magnitud de la inversió; el segon consisteix en adaptar la maquinària existent 

a la nova realitat sense perdre la seva capacitat inicial. 

Un cas que s’adapta a la problemàtica i ha motivat l’estudi és la secció d’estampat 

d’automòbils. Aquesta secció està formada per línies de premses que conformen la xapa 

de l’automòbil. Hom es pot fixar en qualsevol model d’automòbil i a simple vista diferenciarà 

desenes de parts que s’han d’estampar, des del sostre fins als pilars estructurals. 

D’aquestes n’hi ha de moltes formes, dimensions i gruixos de materials. Contant que l’ordre 

d’inversió per una línia de premses és d’uns 15M�, és evident que cal tenir una maquinària 

flexible capaç d’adaptar-se a qualsevol canvi. 

En l’actualitat aquestes línies de premses estampen peces de la mida de la premsa, però 

amb unes modificacions, una línia de premsa pot produir peces més petites i aquí és on rau 

la motivació del problema que es planteja en les següents línies. Evidentment, per 

limitacions d’espai, aquest fet no passa a l’inrevés. 

Cal comentar també que, evidentment, aquest no és l’únic àmbit de la indústria en què pot 

ser aplicable aquest algoritme i segurament degut als costos de modificació de la 

maquinària pot ser que no surti rendible produir peces de diferents dimensions en una 

mateixa línia. 
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1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament i implementació d’un procediment que 

sigui capaç de programar un conjunt de n peces distribuïdes en k  nivells ( es considerarà 

3k =  nivells separats en alt, mig i baix)  amb temps de producció ( 1,... )jp j n= , temps de 

pre-procés (o instant de disponibilitat inicial) jr  i temps de post-procés jq  a m màquines 

classificades també per k  nivells.  Per una peça qualsevol, s’entén com a temps de 

producció el temps que s’està dintre el sistema i que per tant, ocupa les línies de premses, 

mentre que el temps de pre-procés es refereix als tractaments previs que pot rebre la peça 

com el tallat de la xapa que es necessita per ser introduïda a la línia de premses i el de 

post-procés al tractaments posteriors com l’apilat de peces, control de qualitat i transport a 

la següent secció en el cas de les línies de premses. Ni el temps de pre-procés ni el de 

post-pocés ocupen les línies de premses. 

El procediment que es proposa té l’objectiu de millorar l’instant en què la última peça ha 

acabat els seus post-processos. En el cas de no considerar els temps de pro-procés i post-

procés l’objectiu serà minimitzar l’instant en què la última peça surti de la màquina. 

S’estudia el cas en què les màquines són capaces de produir les peces del seu nivell i les 

de tots els seus inferiors. 

1.2. Abast del projecte 

Es pretén resoldre el problema descrit en l’apartat anterior amb un nombre màxim i conegut 

de màquines i peces. En el cas particular d’aquest projecte el nombre màxim de màquines i 

peces és: { }max 10m = i { }max 200n = . 

Tal i com s’ha explicat anteriorment es pot resoldre el problema considerant o no els temps 

de pre-procés i post-procés, en cap cas els algoritmes o mètodes heurístics resolden un 

problema on per unes peces es tinguin en compte els paràmetres i per altres no. 
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1.3. Estructura del projecte 

El cos del projecte està estructurat en tres parts principals, la primera de les quals tracta la 

introducció amb els conceptes previs. Aquesta primera part està formada pel capítol 1, 

capítol 2 i capítol 3. 

La segona part, que descriu i resol el problema plantejat, està formada pel capítol 4, que 

formula el problema; el capítol 5 que presenta els escenaris estudiats per arribar a la 

resolució del problema general; els capítols 6 i 7 que resolen el problema sense temps de 

preprocés ni postprocés; els capítols 8 i 9 que resolen el problema amb temps de 

preprocés i postprocés i el capítol 10 que presenta l’experiència computacional. 

En la tercera i última part del projecte es poden trobar el pressupost pel projecte en el 

capítol 11, l’estudi d’impacte ambiental en el capítol 12 i les conclusions a les quals s’han 

arribat en el capítol 13. 

A part del cos principal del projecte, es tenen també un conjunt d’annexes que ajudaran a 

entendre les aplicacions i les dades amb les que s’ha treballat. 
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2. Programació d’operacions 

La programació d’operacions o scheduling té per objectiu definir de forma concreta en quins 
recursos dels disponibles s’executarà cadascuna de les operacions necessàries per la 
realització de les peces i l’instant en què s’ha d’executar cada una d’aquestes operacions. 
En el cas particular de línies de premses, la programació d’operacions estableix en quina 
línia es produirà cada lot de peces. Una línia de premses és cert que està formada per 
entre quatre i sis premses (normalment), però s’assumeix que totes les peces que es 
produeixen en una línia de premses tenen un mateix recorregut, per tant en el problema la 
línia es considera una sola màquina. 

A la programació d’operacions se li associen tres subfuncions [2]. La primera d’elles és la 
càrrega que assigna a cada operació el recurs al qual s’assigna. Hi pot haver diversos 
models segons l’objectiu planejat: minimitzar el cost, maximitzar el temps lliure de les 
màquines...tots ells però tenen una sèrie d’elements: 

• n peces. Cal comentar que com a peça es pot entendre també a un lot, una ordre 
de treball.... 

• m màquines. Són les encarregades de fer operacions sobre les peces. 

• La realització de cada peça requereix l’execució d’una sèrie d’operacions prefixades 
en un ordre preestablert. 

La segona d’elles és la seqüenciació, que defineix l’ordre o seqüència en què s’executaran 
les operacions. En aquest cas s’han de tenir en compte diferents aspectes que es citen a 
continuació. 

Per últim la temporització, que estableix els instants d’execució, és a dir, el calendari. Per a 
poder establir aquesta temporització és necessari tenir: 

• La duració de cada operació és coneguda. 

• S’ha d’establir un programa que busqui optimitzar un índex d’eficiència. 

En la programació d’operacions, hom es pot trobar amb les màquines col·locades en 
paral·lel. S’identifiquen tres casos. El primer dels quals considera les màquines idèntiques; 
aquest cas implica que una tasca pot ser realitzada per qualsevol màquina en un mateix 
temps. El segon cas considera unes màquines uniformes que poden produir les peces a 
diferents velocitats. Per acabar, hi ha les màquines independents o inconnexes; en 
aquestes el temps de processat pot ser completament arbitrari. 
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En el cas de les línies de premses, és particular, ja que una peça pot ser produïda per 
diferents línies a diferents velocitats i per tant compleix la condició per considerar-ho 
màquines uniformes, però no totes les línies de premses han de poder produir totes les 
peces. Per exemplificar es mostra la figura 2.1, on es veuen unes línies de premses. 

 
Figura 2.1:Línies de premses 
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3. Programació de la producció 

3.1. Notació del problema general i dels problemes intermedis 

Seguint la nomenclatura de tres camps, el problema es pot denotar com 

max/ , , /j j jPm r q M C , on la peça j només es pot produir en un subconjunt jM  de les m  

màquines [3].  

3.2. Classificació del problema del taller 

Aquest problema admet una primera classificació molt senzilla, on és dividit en problemes 
estàtics, semidinàmics i dinàmics [2]. Cadascun d’aquests té les seves característiques. 

3.2.1. Problema estàtic 

Les característiques d’aquest tipus de problema són les que es presenten a continuació: 

• El taller està conformat per un nombre finit de màquines i un altre nombre finit de 
peces. 

• En l’instant de programació es coneixen diferents paràmetres com la ruta de cada 
peça, les operacions per les quals ha de passar, a quina màquina s'ha de realitzar 
cada operació i la duració de cada operació. 

• Totes les màquines i peces estan disponibles a l’instant 0. 

• La seva finalitat és optimitzar un índex d’eficiència (en el cas del present projecte és 

maxC ). 

3.2.2. Problema semidinàmic 

El problema semidinàmic s’assembla molt al problema estàtic, tant en característiques com 
en la seva finalitat. El fet diferencial entre els dos és: 

• Els instants de disponibilitat de peces i/o màquines no té perquè ser 
necessariament ni igual ni zero. 
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3.2.3. Problema dinàmic 

Les característiques que el descriuen són les següents: 

• L’horitzó del taller és il·limitat cap al futur. 

• El nombre de peces pot ser il·limitat, però no el de màquines. 

• Totes les peces que haurà de tractar el taller en un futur no estan definides en un 
moment determinat. 

• Una peça queda totalment definida quan una ordre arriba al taller. 

• Algunes peces acaben el seu procés d’elaboració i abandonen al taller 
progressivament. Aquestes són substituïdes per altres que arriben per ser 
processades. 

• Donat que les peces van entrant i sortint del sistema, un únic programa no és 
suficient, s’ha d’anar actualitzant i reprogramant. 

• La seva finalitat és establir un procediment de programació i jutjar la qualitat d’un 
procediment. En aquest cas, els índex d’eficiència s’associen a les característiques 
mitges dels programes al llarg d’un interval de temps suficientment gran. 

3.2.4. Hipòtesis de Conway, Maxwell i Miller. 

Conway, Maxwell i Miller (1967) van senyalar una sèrie d’hipòtesis que generalment solen 
ser acceptades al problema del taller mecànic, aquestes són: 

1. Cada màquina està disponible contínuament des d’un instant 0t ≥ . 

2. En les rutes de les peces no es produeixen convergències ni divergències. Dit 
d’altra manera, per a cada operació només hi ha una precedent immediata i una 
següent immediata. 

3. Cada operació pot executar-se en un sol tipus de màquina al taller. 

4. Només hi ha un tipus de cada màquina al taller. 

5. Quan es comença una operació en una màquina, aquesta ha d’acabar-se sense 
interrupcions. 

6. No poden solapar-se diferents operacions d’una mateixa peça. 
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7. Cada màquina només pot executar una operació al mateix temps. 

8. La única restricció del taller és relativa a les màquines; no existeixen restriccions 
relatives a la mà d’obra, utensilis, materials... 
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4. Formulació del problema 

4.1. Introducció 

El present projecte tracta un sistema format per m ( a m bm m m= + + ) màquines i n ( 

a m bn n n= + + )  peces. Tant les màquines com les peces estan dividides en 3k =  nivells, 

alt, mig i baix. Els subíndexs a, m i b es refereixen als nivells alt, mig i baix respectivament. 

Es pretén buscar la solució òptima, pel què fa a l’entrega de la última peça, per la producció 
de n peces en el conjunt de m màquines. 

4.2. Dades de les peces 

Una peça j ( )1;...;j n=  està definida per un instant d’arribada al sistema ( jr ), un temps de 

procés ( jp ) i un temps de post-procés ( jq ) i pel seu nivell k ( ), ,a m b .  aT  ( mT  i  bT ) és la 

suma de tots els temps de procés de nivell alt (mig i baix). T ( = aT + m bT T+ ) és la suma dels 

temps de procés de tots els treballs. kp  defineix la peça de màxima durada de nivell k. La 

taula 4.1 reflecteix un vector d’una peça: 

 

Peça Nivell Instant arribada 
Temps  de pre-

procés 
Temps de post-

procés 

1 1,... aj n=  Alt ( )1k =  
1 1,..., aj nr r r=  

1 1,..., aj np p p=  
1 1,..., aj nq q q=  

2 1,...,a mj n n+=  Mig ( )2k =  
2 1

,...,
a mj n nr r r

+
=  

2 1
,...,

a mj n np p p
+

=  
2 1

,...,
a mj n nq q q

+
=  

3 1,...,m bj n n+=  Baix ( )3k =  
3 1

,...,
m bj n nr r r

+
=  

3 1
,...,

m bj n np p p
+

=  
3 1

,...,
m bj n nq q q

+
=  

 

4.3. Dades de les màquines 

Una màquina està definida pel seu nivell, que pot ser alt, mig o baix. La taula 4.2 mostra la 
representació de màquines: 

Taula 4.1: Nomenclatura de les peces  
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Taula 4.2: Nomenclatura de les màquines 

Figura  4.1: Nomenclatura utilitzada per la definició dles 
casos estudiats 

 

màquina Nivell 

1 1,... ai m=  ( )1Alt k =  

2 1,...a mi m m+=  ( )2Mig k =  

3 1,...m bi m m+=  ( )3Baix k =  

 

 

4.4. Problemes estudiats i nomenclatura 

Per a poder estudiar el problema que s’està presentant, s’han resolt diversos casos previs 
que guien cap a la solució del problema complert, per aquest motiu es troba interessant 
establir i presentar una nomenclatura que s’utilitzarà durant tot el projecte. Tots els sub-
problemes resolts es presentaran amb la nomenclatura que es mostra a la figura 4.1: 

 

 

Aquesta nomenclatura es refereix a que el sub-problema tractat en cada moment és un 
problema de K Nivells tenint en compte o Sense el temps de Pre-procés i Post-ptocés. El 
paràmetre “S”, es posa entre parèntesis, ja que només s’escriurà quan es resolgui un sub-
problema que no tingui en compte els temps de pre-procés ni post-procés de les peces. 
L’omissió d’aquest paràmetre implica que si que es tindran en compte. 

4.5. Suposicions per al problema complet (3NPP) 

Per a poder resoldre el problema, i limitar-ne l’abast,  s’han fet les següents suposicions: 

• Totes les màquines estan classificades en tres nivells, alt, mig i baix. 

• Totes les peces estan classificades en tres nivells alt, mig i baix. 

• Totes les màquines processen cada peça a la mateixa velocitat.  
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• El nombre de màquines i peces és conegut inicialment. 

• Tots els temps de procés són enters. 

• Cap màquina és capaç de processar més d’un treball alhora. 

• No es permet la interrupció d’un treball un cop ha estat començat. 

• El temps de preparació de les màquines per a la realització de qualsevol treball és 

zero, o negligible comparat amb la durada de les operacions. 

• Cada peça es comença a processar en un instant de temps igual o superior al de la 

seva arribada. 

La gran majoria d’aquestes suposicions pertanyen a les fetes per Conway, Maxwell i Miller 

(1967), però cal fixar-se que, per donar sentit al problema que es tracta no s’han tingut en 

compte les següents: 

• Cada operació pot ser tractada en un sol tipus de màquina del taller. 

• Només hi ha una màquina de cada tipus al taller. 

4.6. Objectiu del problema complet (3NPP) 

L’objectiu considerat és millorar l’instant d’entrega més gran de totes les peces ( maxC ); és a 

dir quan a una peça ha estat sotmesa a les operacions de post-procés després d’haver-se 

produït. La millora es calcularà respecte una situació inicial (presentada en el capítol 5.1) 

poc eficient, però molt habitual en els tallers actuals. 
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5. Descripció dels escenaris del problema a tres 
nivells 

En aquest capítol es presentarà la situació de partida i el problema on totes les peces estan 

disponibles a l’instant inicial ( )0 1;...;jr j n= ∀ =  i són entregades tot just s’acaben de 

produir ( )0 1;...;jq j n= ∀ = . Es presentaran, també, els escenaris estudiats per arribar a la 

resolució del problema complet 3NPP. 

5.1. Situació inicial i objectius 

La situació de partida descriu un cas real en l’actualitat on es té un conjunt de m màquines, 

definides a l’apartat 4.3, separades en 3k =  nivells (alt, mig i baix) que han de processar n 

peces, definides a l’apartat 4.2,  dividides en aquests mateixos nivells. Cada peça està 

definida pel seu temps de procés jp ; l’instant d’arribada jr  i el temps d’entrega jq . Cada 

màquina produeix les peces del seu nivell tal i com es mostra gràficament a la figura 5.1. 

 

 

La disponibilitat de les màquines és, per a totes, l’instant d’inici de la programació; és a dir, 

totes les peces poden ser programades a partir del temps 0t = . 

Donada de la situació inicial explicada, el sistema productiu no és gaire eficient. Es vol 

millorar l’eficiència d’aquest sistema d’acord amb les capacitats de cada màquina, les 

màquines de nivell alt són capaces de produir totes les peces (nivells alt, mig i baix); Les 

Figura 5.1: Conjunt de peces que es programen en cada  
tipus de màquina (cas actual). 
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màquines de nivell mig són capaces de produir les peces de nivell mig i baix i les màquines 

de nivell baix produeixen les peces de nivell baix. Aquesta explicació es mostra a la figura 

5.2. 

 

 

El cas de les línies de premses s’adapta a aquest problema si com a nivells es prenen les 

dimensions de les peces. I és que molts fabricants de l’automòbil i els seus proveïdors de 

xapes acostumen a classificar les peces segons la seva superfície en grans, mitjanes i 

petites. La situació actual, encara que en alguns casos aïllats no és així, també reflecteix la 

situació real, ja que quan s’adquireix una línia de premses, aquesta es dimensiona pensant 

en un conjunt de peces que s’hi produiran. De la situació actual (presentada en la figura 

5.1) a la final (presentada en la figura 5.2) cal fer una sèrie de reformes mecàniques a les 

premses per tal que les premses puguin subjectar les matrius de les peces més petites. 

5.2. Definició dels escenaris 

Per resoldre el problema complert, abans s’han resolt diferents escenaris. En els primers 

s’han relaxat els temps de pre-procés i post-procés considerant-los nuls i s’ha reduït en 

nombre de nivells fins a 2k = (escenari 1). Posteriorment s’ha introduït un tercer nivell i, 

mantenint relaxats els temps de pre-procés i post-procés, s’ha anat augmentant la capacitat 

de produir peces de les màquines grans i mitjanes (escenaris 2, 3 i 4) fins a tenir la 

capacitat del problema complet (escenari 5). Finalment, un cop s’ha donat a les  màquines 

Figura 5.2: Conjunt de peces que es poden seqüenciar en 
cada màquina (problema a estudiar). 
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tota la capacitat de producció, s’han tornat a introduir els temps de pre-procés i post-

procés(escenari 6). 

Cada escenari dels explicats té tres característiques que el diferencien dels altres. 

Aquestes són els nivells que s’estudien, la consideració o no els temps de pre-procés i post 

procés i la capacitat de producció de cada màquina. Els dos primers es representen amb la 

nomenclatura explicada a l’apartat 4.4; la capacitat de producció de cada màquina es 

representa de la següent manera: / /A B C  on: 

• A és la capacitat de producció de les màquines de nivell alt. Si per exemple poden 

produir les peces de nivell alt i mig, aquest camp quedaria a mn n+ . 

• B és la capacitat de producció de les màquines de nivell mig. Si per exemple poden 

produir les peces de nivell mig, aquest camp quedaria mn . 

• C és la capacitat de producció de les màquines de nivell baix. Donat que aquestes 

màquines només poden produir les peces de nivell baix, sempre serà bn . 

Cal notar que en els escenaris on només es treballi amb dos nivells, aquesta nomenclatura 

només utilitzarà dos dels tres camps. 

Escenari 1 2NSPP: /a b bn n n+  

Aquest primer escenari, és el descrit per Lin & Liao [1], en el seu text Minimizing makespan 

on parallel machines with machine elegibility restrictions (Minimització del temps de procés 

en màquines paral·leles amb restriccions d’elegibilitat). Els autors,  proposen un algoritme 

per minimitzar maxC  a partir de la divisió de les màquines en dos nivells (alt i baix). Es resol 

amb l’algoritme del punt 6. 
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Escenari 2  3NSPP: / /a m m bn n n n+  

Estudia la situació en què les màquines de nivell alt poden produir peces de nivell alt i mig 

però no baix, les de nivell mig només mig i les de nivell baix, només les de nivell baix (figura 

5.2).  

 

 

Si es mira detalladament aquest cas, és exactament el mateix que el proposat per Lin & 

Liao [1], ja que es pot separar en dos problemes independents, un amb màquines de dos 

nivells (alt i mig); i l’altre, amb un sol tipus de màquina capaç de fer totes les peces (nivell 

baix). Aquest problema es resol per tant amb l’algoritme explicat al capítol 6. per les 

màquines de nivell alt i mig i les màquines de nivell baix individualment. 

Escenari 3 3NSPP: / /a m m b bn n n n n+ +  

Es defineix un tercer escenari on les màquines de nivell alt poden fer només les peces de 

nivell alt i les de nivell mig; i les màquines de nivell mig poden fer les peces de nivell mig i 

baix. Aquest escenari és molt semblant al primer encara que no ho sembli a primera vista. 

Per a la seva resolució, es resoldrà primer el problema amb les màquines de nivell alt i mig i 

posteriorment el sub-problema amb les màquines de nivell mig i baix. Conseqüentment els 

dos problemes no són completament independents, ja que el resultat amb les màquines de 

nivell mig i baix vindrà condicionat pel resultat del problema amb les màquines de nivell alt i 

mig. Per tant, aquest problema es podria resoldre també amb l’algoritme presentat al 

capítol 6. 

Figura 5.2: Conjunt de peces que es poden programar en 
cada tipus de  màquina (escenari 2). 
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Escenari 4 3NSPP: / /a m b m bn n n n n+ +  

Aquest escenari es pot considerar el previ a resoldre el problema complet sense els temps 

de pre-procés ni post-procés. Aquest tracta màquines de nivell alt que poden fer totes les 

peces i la resta només el seu nivell, gràficament queda representat com a la figura 5.3. Es 

resolt mitjançant l’algoritme del l’apartat 7.1. 

 

 

Escenari 5 3NSPP: / /a m b m b bn n n n n n+ + +  

Es correspon a la situació final desitjada, pel què fa a nivells i capacitat de producció de les 

màquines, on les màquines de nivell alt produeixen peces de nivell alt, mig i baix; les 

màquines de nivell mig peces de nivell mig i baix; i les màquines de nivell baix peces de 

nivell baix. La resolució d’aquest escenari es pot veure en el punt 7.2 

Escenari 6 3NPP: / /a m b m b bn n n n n n+ + + . 

Aquest últim escenari es correspon al problema complet on la diferència amb l’escenari 

cinc, recau en la incorporació dels temps de pre-procés i post-procés. La seva resolució 

queda descrita en el capítol 8. 

Figura 5.3: Conjunt de peces que es poden programar en 
cada màquina (cas d’estudi 3). 
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6. Escenari 2NSPP /a b bn n n+  

En aquest capítol es farà un resum de la metodologia utilitzada per Lin & Liao [1] per 
resoldre el problema que considera màquines en paral·lel on les màquines i les peces són 
classificades en dos nivells, alt i baix, aquest problema s’anomena, amb la nomenclatura 
proposada 2NSPP, ja que té dos nivells i no es tenen en compte els temps de pre-procés ni 
post-procés. El seu objectiu és minimitzar l’instant de finalització de la última peça. En el 
text té en compte la disponibilitat total dels elements que formen el sistema, és a dir, no es 
tenen en compte els temps de pre-procés i post-procés de les peces. 

6.1. Formulació de 2NSPP, escenari 1: /a b bn n n+  

Es considera un sistema de m ( a bm m= + )  màquines i n ( a bn n= + )   peces a dos nivells; 

alt i baix representats pels subíndexs a i b respectivament. El temps de procés de la peça j 

es denota com jp . ( )a bT T és la suma de temps de procés de les peces de nivell alt (baix). 

a bT T T= +  és la suma de tots els temps de procés. L’objectiu considerat és minimitzar 

l’instant de finalització de la última peça. Es consideren les següents assumpcions: 

• Totes les màquines i peces estan classificades en dos nivells, alt i baix. Les 
màquines de nivell alt poden processar les peces de nivell alt i baix, mentre que, les 
màquines de nivell baix poden processar les peces de nivell baix. 

• Totes les màquines processen tots els treballs amb la mateixa velocitat. 

• El nombre de màquines de cada nivell és fixat i conegut. El mateix passa amb les 
peces. 

•  Els temps de procés de totes les peces són enters. 

• El sistema està disponible a l’instant zero. 

• Cap màquina pot processar més d’una peça alhora. 

• Les interrupcions d’una operació no estan permeses. 

6.2. Definicions adicionals 

Per a la correcta resolució dels algoritmes, es presenten les següents definicions. 
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• Es defineix la peça “c” com una peça fictícia que representa la suma de les peces 
de les màquines de nivell alt. 

• Es defineix la càrrega de treball d’una màquina “a” com la suma dels temps de 
procés de les peces que té assignades. La càrrega de treball pot anar 
acompanyada dels subíndexs “a”, “m” i/o “b” referint-se a la càrrega de treball de les 
peces d’un determinat nivell. En cas de no haver-hi subíndex s’entén que és la 
càrrega de treball total. 

• Es defineix ( )A k  com la referència de si s’ha treballat anteriorment amb un valor 

d’una càrrega de treball o no.  

6.3. 2NSPP, escenari 1: ( )/ , 1a b b an n n m+ =  

Com que totes les peces poden ser processades a les màquines de nivell alt, és lògic que 
aquestes siguin les que tenen un impacte més gran al problema; per això, s’estudia un 

primer cas on 1am = . 

S’afegeixen les definicions de la peça de nivell baix amb temps més llarg de procés com a 

bp . Es defineix la cota inferior del temps de cicle com: 

  { }max , ,b aC p T T m= � �� �          (eq 6.1) 

La base de l’algoritme que es proposa és comprovar si el problema es pot resoldre amb un 

temps C començant des de maxC . Es considera assignable a les màquines l’interval de 

temps ( )0,C . L’algoritme es basarà en internar omplir primer la màquina de nivell alt el 

màxim d’aquest interval i després procedir amb la resta de les màquines.  

2NSPP Algoritme 2N.1: Lin & Liao amb una màquina de nivell alt 
1) S’anomena peça c a una peça fictícia resultant de totes les peces de nivell alt. 

Aquesta peça té un valor equivalent a la suma de totes les peces de nivell alt. Es 

defineixen els nous conceptes de les cotes inferior i superior maxC = ∞ ,  

{ }max , ,b aC p T T m= � �� � , maxC C= . Es defineix també el concepte de càrrega de 

treball inferior  com ( 1)a T m C= − − . S’ordenen les peces en ordre decreixent de 

temps de treball. 
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2) S’assignen les peces en ordre (1,..., )n a la màquina de nivell alt dins l’interval (0, )C  

fins que la càrrega de treball és C, si és possible; si no, fins al valor que més 

s’acosti. Si la peça k no es pot assignar a la seqüència, es procedeix a assignar la 

peça k + 1 per intentar omplir tot l’interval. La seqüència resultant és π  i la seva 

càrrega de treball serà a (suma de totes les peces de π ). 

3) Si a a<  s’ha d’anar al pas 5. D’altra banda, s’assignen la resta de peces a les 

màquines restants. S’anomena '
maxC a la solució òptima del subproblema inclòs.  

4) Si '
maxC < maxC , s’actualitza maxC . Si maxC C= , el temps de cicle òptim ha estat 

trobat,  STOP. 

5) S’aplica una cerca lexicogràfica per obtenir una nova seqüència π que igual que en 

el pas 2, s’assigna a l’interval (0, )C . Si la peça c no està a la seqüència, 1C C= + , 

s’actualitza a  i es retorna al pas 2; en cas contrari es retorna al pas 3. 

En el primer pas, es calculen la cota inferior de l’instant de finalització de la última peça 

maxC C=  amb l’equació 6.1 i la cota inferior de la càrrega de treball que s’ha de suportar en 

l’interval ( )0,C . En el pas 2, tal com s’ha dit anteriorment, es crea una seqüència que 

intenti carregar el màxim la màquina de nivell alt. Tot seguit, el pas 3, analitza si la càrrega 
de treball que té la màquina de nivell alt és suficientment gran; en cas de ser-ho s’actualitza 

maxC  i s’acaba el problema; en cas contrari, s’ha de buscar una altra seqüència π . Si 

aquesta nova seqüència conté la peça c es repeteix l’assignació, en cas que no hi aparegui 
aquesta peça, s’ha d’incrementar el valor de C en una unitat de temps. El fet que la peça c 
no estigui a la seqüència implicaria que les peces de nivell alt no estarien assignades a la 
màquina de nivell alt. 

6.4. 2NSPP, escenari 1: ( )/ , 2a b b an n n m+ =  

L’aparició d’una segona màquina de nivell alt, fa que el problema hagi de ser tractat d’una 
manera diferent, com per exemple la desaparició del treball fictici c. Per contra, però, 

s’introdueix el concepte de ap  com la peça de nivell alt amb un temps més llarg de procés. 

En aquest cas, la cota inferior del temps de cicle es defineix com: 



�� ��
32
 
 � ������ 

 

{ }max , , ,a b a aC p p T m T m= � � � �� � � �  (eq 6.2) 

Abans de presentar els passos de l’algoritme per resoldre el problema, s’explica la idea 
bàsica de funcionament. Igual com en el cas anterior, es comença amb un temps de cicle 

prescrit de maxC C= , en cas de no poder-se resoldre en aquest temps de cicle, s’anirà 

augmentant d’unitat en unitat. El problema de dues màquines es focalitza en resoldre 
primer de tot una de les dues màquines de nivell alt intentant carregar-la al màxim i a partir 
d’aquí, fa referència a l’algoritme P2NSPP Algoritme 1. Els passos de l’algoritme que resol 
el problema són els següents: 

2NSPP Algoritme 2N.2: Lin & Liao amb dues màquines de nivell alt: 
1) S’ordenen en ordre decreixent de temps de producció de manera independent els 

treballs de nivell alt per una banda i en l’altra els de nivell mig i baix. Es considera, 

{ }max , , ,a b a aC p p T m T m= � � � �� � � � ; maxC C= , ( 1)a T m C= − − , a aa T C= − ,  

maxC = ∞  i ( ) 0A k =  per k=1,...,C. 

2) S’assignen els treballs de nivell alt a una de les dues màquines de nivell alt dins 

l’interval (0, )C fins a completar C, si és possible; si un treball no es pot assignar, es 

passa al següent de la seqüència. Es defineix aπ com la seqüència de treballs 

assignats i aa com la seva càrrega de treball. 

3) Si  a aa a<  o ( ) 1aA a = , anar al pas 8. D’altra banda, ( ) 1aA a =  i ( ) 1a aA T a− = . Si 

aa C=  llavors bπ = ∅  i anar al pas 5. 

4) Assignar les peces de nivell baix en ordre ( 1,..., )an n+  a l’interval restant ( , )aa C  

fins que la càrrega de treball equivalgui a aC a− . Es defineix bπ com la seqüència 

de peces assignades i ba com la seva càrrega de treball. 

5) Si a ba a a+ ≥  s’aplica 2NSPP algoritme 2N.1 per a resoldre el problema amb les 

màquines restants. '
maxC  és el temps de cicle òptim per al problema inclòs. 

6) Si '
max maxC C<  s’actualitza maxC . Si maxC C=  el temps de cicle òptim del problema 

és C; STOP. Si aa C= , anar al pas 8. 
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7) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència bπ  que és 

assignada a l’interval ( , )aa C . Si existeixen treballs a bπ , es retorna al pas 5. 

8) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència aπ  que és 

assignada a l’interval (0, )C , si la peça 1 no està a la seqüència aπ , 1C C= + , 

( ) 0A k =  per k=1,...,C, s’actualitzen els valors d’ aa i a  i es retorna al pas 2. d’altra 

banda es retorna al pas 3. 

En el pas 1 de l’algoritme, es calculen les càrregues de treball mínima mitjançant l’equació 

6.2 i cota inferior de la sortida de la última peça. El concepte d’ aa  és la càrrega de treball 

mínim a de peces de nivell alt que han de tenir les màquines de nivell alt. En el pas 2 s’obté 
una seqüència de peces de nivell alt a assignar a la primera màquina de nivell alt. En el pas 
3 es compara el valor de la seqüència trobada al punt 2 amb la càrrega mínima de nivell alt 
que hi ha d’haver i si aquest valor de càrrega de treball ha estat testejat abans amb 

( ) 1aA a = , en cas de no complir-se la condició, s’ha de buscar una altra seqüència de 

peces de nivell alt anant al pas 8. El pas 4 acaba d’omplir la primera màquina de nivell alt 
amb peces de nivell baix. El pas 5, igual que el tercer pas, compara valors de càrrega de 
treball assignada amb la mínima. Si es compleixen els mínims, es fa referència a 2NSPP 
algoritme 2N.1 per resoldre el problema restant, en cas contrari es busca una nova 
seqüència de peces de nivell baix mitjançant el pas 7. El pas 6 s’encarrega d’actualitzar la 
solució incumbent. 

6.5. 2NSPP, escenari 1: ( )/ , 2a b b an n n m+ ≥   

De la mateix manera com s’ha fet per dues màquines de nivell alt, es pot crear un algoritme 

per múltiples màquines. La cota inferior de maxC  ve donada igual que dues màquines. Cal 

notar que de la mateixa manera que en l’algoritme amb dues màquines s’ha fet referència a 

l’algoritme d’una màquina,  un problema amb am  màquines de nivell alt farà referència a 

l’algoritme de 1am −  màquines de nivell alt. D’aquesta manera, el punt 5 quedaria: 

2NSPP Algoritme 2N.2 (bis): Lin & Liao amb am  màquines de nivell alt 

5) Si a ba a a+ ≥  s’aplica 2NSPP algoritme 2N. 1am −  per a resoldre el problema amb 

les màquines restants. '
maxC  és el temps de cicle òptim per al problema inclòs. 
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7. Resolució del problema 3NSPP 

En aquest apartat es presenten els algoritmes per resoldre les situacions descrites en 
l’apartat anterior. Cada algoritme anirà acompanyat de les suposicions fetes per a cada cas 
en particular, el càlcul de la cota inferior (CI) una petita explicació del funcionament de 
l’algoritme i un exemple amb dades senzilles així com la seva representació gràfica per tal 
d’ajudar al lector a la comprensió correcta de l’algoritme. Cal notar que alguns exemples no 
s’han detallat completament donat a la seva similitud entre si. 

7.1. 3NSPP, escenari 4: ( )/ /a m b m bn n n n n+ +  

Per tal que el problema 3NSPP s’adapti a l’escenari tres, s’ha d’assumir la suposició 

següent: 

• Les màquines que tenen la categoria de nivell alt tenen la capacitat de fer les peces 

de nivell alt, mig i baix. Els altres tipus de màquines poden fer només els seus tipus 

de peça. 

Les màquines de nivell alt seran les que tinguin un impacte més gran en el resultat del 

problema. Per això, s’estudia un primer escenari on apareix una única màquina de nivell alt 

( 1am = ) i posteriorment un altre escenari on hi apareixen múltiples màquines de nivell alt 

( )1am > . Com a conseqüència de la repetibilitat que causaria, no s’ha escrit el detall del 

cas on 2am = . 

7.1.1. 3NSPP, escenari 4: ( )/ /a m b m bn n n n n+ +  1am =  

En aquest escenari on es compta amb una sola màquina de nivell alt, serà necessari 
utilitzar el concepte de treball fictici “c”, ja que la única cosa que es sap segura des d’un bon 
començament sense fer cap càlcul previ és que totes les peces de nivell alt aniran 
assignades a la màquina de nivell alt. 
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7.1.1.1. a) Estudi de la cota inferior 

El primer pas per resoldre l’escenari actual és trobar la cota inferior (CI), i per fer-ho cal 

dividir-lo en dues parts i estudiar-ne la més restrictiva. Al calcular la CI  es tindrà en compte, 

per una banda, la capacitat de les màquines de nivell alt per produir peces de nivell mig i 

per altra banda, la seva capacitat per produir peces de nivell baix. Al separar el problema 

d’aquesta manera s’aconsegueix trobar quines peces és capaç d’absorbir el nivell alt dels 

altres nivells sense que això empitjori el resultat. És a dir, que el fet d’assignar una peça de 

nivell mig a una màquina de nivell alt no impedeixi que se n’assigni una de nivell baix que 

faria empitjorar el resultat. 

 

 

Pel primer dibuix de la figura 7.1 on intervenen les màquines de nivell alt i mitjà, el càlcul del 

valor de la conta inferior de maxC  queda presentat en l’equació 7.1.  

( ) ( ){ }'
max max , , /m a a m a mC p T T T m m= + +� �� �  (eq. 7.1); 

I pel segon dibuix de la figura 5 (màquines nivell alt i baix): 

( ) ( ){ }''
max max , , /b a a b a bC p T T T m m= + +� �� �   (eq. 7.2); 

Combinant els resultats de les equacions 7.1 i 7.2 queda un valor per la CI: 

Figura 7.1: Separació del problema per estudiar la cota 
mínima de Cmax. 
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( ) ( ) ( ) ( ){ }max max , , , / , /m b a a m a m a b a bC p p T T T m m T T m m= + + + +� � � �� � � �  (eq, 7.3); 

Si s’analitzen individualment els termes de la cota inferior resultant es pot arribar a la 

conclusió que aquest resultat considera tots els resultats possibles, ja que si es té una peça 

de nivell mig o baix amb una durada molt superior a la resta pot ser CI, ja que no la podrà 

absorbir el nivell alt. Per una altra banda, es veu trivialment que el conjunt de peces de 

nivell alt poden ser CI, ja que no poden ser absorbides per cap altre nivell més alt. I per 

últim els dos termes que es refereixen a les peces de nivell mig o baix que són absorbides 

per la màquina de nivell alt. 

Per a fer més entenedora l’explicació, es proposa un exemple que, amb algunes petites 

modificacions, es resoldrà al llarg de les descripcions dels diferents casos.  

Exemple 1: 

Es té un conjunt de quatre màquines format per 1,am =  1,mm =  2bm = . El conjunt de 

treballs a realitzar per les màquines és el que mostra la següent taula (taula 7.1):  

Peça ( )j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nivell ( )k  a a m m b b b b b 

Temps de procés 

( )jp  
5 4 7 4 8 6 5 6 2 

 

Utilitzant l’equació 7.3, que defineix la maxC , es calcula la cota inferior, que queda de la 

següent manera: 

max

9 11 9 27
max 7;8;9; , 12

2 3
C

� + + �� � � �= =� �� � � �� � � �	 

;  

Taula 7.1: Dades de l’exemple 1 



�� ��
38
 
 � ������ 

 

7.1.1.2. b) Algoritme 3N.1: 

Un cop calculada la cota, es proposa l’algoritme a seguir. Algoritme 3N.1: 

1) S’anomena peça c a una peça fictícia resultant de totes les peces de nivell alt. 

Aquesta peça té un valor equivalent a la suma de tots els treballs de nivell alt. Es 

defineixen els conceptes de les cotes superior i inferior maxC = ∞ ,  

( ) ( ) ( ) ( ){ }max max , , , / , /m b a a m a m a b a bC p p T T T m m T T m m= + + + +� � � �� � � � , inicialment  

maxC C= . Es defineixen també els conceptes de càrrega de treball inferior  de les 

màquines de nivell mig i baix respectivament com ( 1)m a m m aa T T m m C= + − + −  i 

( 1)b a b b aa T T m m C= + − + − , essent cada un d’aquests dos, el representatiu per les 

peces de nivell mig i peces de nivell baix. S’ordenen els treballs en ordre decreixent 

de temps de treball. 

2) S’assignen les peces en ordre (1,..., )n a la màquina de nivell alt dins l’interval (0, )C  

fins que la càrrega de treball és C, si és possible; si no, fins al valor que més 

s’acosti. Cal notar que les peces estan ordenades sense importar si són de nivell 

mig o baix. Si el treball k no es pot assignar a la seqüència, es procedeix a assignar 

el treball k + 1 per intentar omplir tot l’interval. La seqüència resultant s’anomenarà 

π , i la seva càrrega de treball serà a (suma de tots els treballs de π ). 

3) Si ma a<  o ba a< , ' ·m mT n C> , o ' ·b bT n C>  s’ha d’anar al pas 5. D’altra banda, 

s’assignen la resta de treballs a les màquines restants. S’anomena '
maxC a la solució 

òptima del subproblema inclòs. S’entén com a 'T  la suma de temps (de peces de 

nivell mig o baix) que no han estat incloses a la seqüència π . 

4) Si '
maxC < maxC , s’actualitza màxC . Si màxC = C, el temps de cicle òptim ha estat 

trobat,  STOP. 

5) S’aplica una cerca lexicogràfica per obtenir una nova seqüència π que igual que en 

el pas 2, s’assigna a l’interval (0, )C . Si el treball 1 no està a la seqüència, C = C + 

1, s’actualitza a i es retorna al pas 2; en cas contrari es retorna al pas 3. 
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En termes generals l’algoritme assigna les peces de nivell alt a la màquina de nivell alt i 

llavors va assignant peces ja siguin de nivell mig o baix. En el pas 3, es comproven les 

càrregues de treball reals amb les càrregues de treball mínimes i els temps totals que 

queden per assignar amb la capacitat de les màquines de nivell mig i baix per separat. 

Aquesta última condició només correspondrà a aquest cas, ja que es les màquines de nivell 

mig i baix són completament independents. que ha de tenir cada nivell per poder assolir 

l’objectiu d’instant d’entrega de la última peça. En cas de complir-se, s’assignen la resta de 

peces a les màquines restants, en cas contrari s’ha de buscar una altra seqüència que 

compleixi i si no se’n troba cap més, s’ha d’augmentar l’instant d’entrega de la última peça. 

Tot seguit es s’aplica l’algoritme a l’exemple citat anteriorment. 

Exemple 1 (continuació) : 

1) La peça c la composen les peces 1 i 2 (que queden substituïts a la taula 7.2) i té 

una durada de 9. maxC = ∞ ; m x 12aC = ; 12C = . Les càrregues de treball queden de 

la següent manera; ( 1) 8m a m m aa T T m m C= + − + − =  i 

( 1) 12b a b b aa T T m m C= + − + − = . La taula queda amb les peces ordenades: 

Peça ( )j  c 5 3 8 6 7 4 9 

Nivell ( )k  a b m b b b m b 

Temps de procés 

( )jp  
9 8 7 6 6 5 4 2 

 

2) S’assignen les peces a l’interval (0, )C . La seqüència que s’assigna a la màquina 

de nivell alt és ( ,9)cπ = . És a dir, a la màquina de nivell alt s’hi seqüenciaran els 

treballs c (que en realitat és la suma dels treballs 1 i 2) i el treball 9. Amb aquesta 

assignació es té que la màquina té una càrrega de treball de 9 2 11a = + = . 

Taula 7.2: Dades de l’exemple 1 



�� ��
40
 
 � ������ 

 

3) Es compara la càrrega de treball que té la seqüència amb la mínima que ha de 

tenir. Com que 11 12ba a= < = , es passa al pas 5, on es buscarà una altra 

seqüència. 

5)  S’aplica una cerca lexicogràfica i la seqüència obtinguda és ( )cπ = . Com que c es 

troba en la seqüència, es torna al pas 3. 

3) Es torna a calcular a  i es torna a comparar amb el mínim trobat al pas 1 , 9a =  i 

s’està a la mateixa situació que abans on a a< . Per tant es torna al pas 5. 

5) S’aplica una cerca lexicogràfica i la seqüència resultant és (5,9)π = , per tant 

12 1 13C = + =  i es va al pas 2. Es recalculen els valors de ma  i ba  donant uns 

resultats: 7ma =  i 10ba = . 

2) S’assignen els treballs a l’interval (0, )C . La seqüència que s’assigna a la màquina 

de nivell alt és ( ,9)cπ = . Amb aquesta assignació es té que la màquina té una càrrega 

de treball de 9 2 11a = + = . 

3) Aquesta vegada, el valor d’a, es superior als valors de ma  i ba ; i  ' ·m mT n C<  i 

' ·b bT n C< . S’assignen la resta de treballs a les màquines restants. S’anomena 

'
max 13C = a la solució òptima del subproblema inclòs. 

4) 
_

'
maxmaxC C< . S’ha d’actualitzar max 13C = . Ara maxC C= . S’ha arribat a l’òptim. 

Tot seguit es mostra com queda la distribució de peces en les màquines. Al ser un exemple 

amb dades trivials, es distribueixen sense utilitzar cap algoritme específic. 

• A la màquina gran s’hi produeixen les peces 1, 2 i 9. I està ocupada 11 unitats de 

temps. 
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• A la màquina de nivell mitjà hi queden les peces 3 i 4. Està ocupada onze unitats de 

temps. 

• A les màquines de nivell baix es separen les peces 5, 6, 7 i 8. Per a poder assolir el 

temps de cicle de 13 unitats de temps s’han de repartir la 5 i la 7 a una màquina i la 

6 i la 8 a l’altra.  

Els resultats queden representats gràficament a la figura 7.1. 

 

 

Abans de passar al següent escenari, és interessant fer alguns comentaris sobre la cota 

inferior de la càrrega de treball. Tal com s’ha dit anteriorment, la seva definició general és 

( 1)a T m C= − − . En un problema sobredimensionat, és a dir amb moltes més màquines de 

les necessàries, pot donar una càrrega de treball mínima negativa. Per exemple, un cas on 

hi hagi dues peces que sumin T = 10, C = 6 i 10 màquines dóna una a = -44. Aquest 

resultat no té sentit a la vida real, ja que el mínim hauria de ser zero. Per continuar amb el 

treball dels algoritmes teòrics no afecta el resultat, ja que la càrrega de treball amb què es 

compara el mínim, sempre és positiva i dóna el mateix resultat comparar un resultat positiu 

amb zero o un nombre negatiu. Es considerarà que { }max 0;a a=  

Figura 7.1: Representació gràfica dels resultats de l’exemple 1. 
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7.1.2. 3NSPP, escenari 4: ( )/ /a m b m bn n n n n+ +  1am >  

El següent escenari natural a estudiar és el cas on apareixen en acció més d’una màquina 

de nivell alt. El concepte de treball “c” desapareix en aquest moment, ja que hi ha múltiples 

possibilitats a l’hora d’assignar les peces de nivell alt. 

7.1.2.1. a) Estudi de la cota inferior 

Amb les mateixes suposicions que en el problema amb una màquina, s’estudia primer de 

tot la cota inferior maxC . 

( ) ( ) ( ) ( ){ }max max ; , , / , / , /a m b a a a m a m a b a bC p p p T m T T m m T T m m= + + + +  (eq. 7.4) 

Cal ressaltar les diferencies amb la maxC  calculada pel problema amb una sola màquina de 

nivell alt a l’apartat 7.1.1. La primera de les dues és l’aparició del terme “ ap ”, i és que al 

tenir més d’una màquina de nivell alt, pot passar que una peça de nivell alt produeixi la cota 

inferior per si sola. L’altre terme diferent és que s’ha canviat el aT  per a aT m ; en realitat, no 

és que s’hagi canviat, però en l’escenari anterior 1am =  i s’havia obviat. 

Exemple 2 

Igual que en l’escenari anterior, es proposa un exemple senzill per fer més fàcil la seva 

comprensió. En aquest escenari el problema està format per cinc màquines tals que, 

2,am =  1,mm =  2bm = . El conjunt de peces a realitzar per les màquines és el que mostra 

la taula taula 7.3. 
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Peça ( )j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nivell ( )k  a a a m m m b b b b b 

Temps de 

procés ( )jp  

9 5 4 3 7 4 8 6 5 4 2 

 

Per a calcular maxC , s’utilitza l’equació 7.4: 

max

32 43
max 7;8;9; ; 11

3 4
C

� �� � � �= =� �� � � �� � � �	 

 

La diferència amb el l’escenari anterior és que abans la màquina de nivell alt podia ser coll 

d’ampolla per si sola i en aquest cas s’ha d’estudiar la càrrega que poden assimilar les 

dues. 

7.1.2.2. b) Algoritme 3N.2: 

Per resoldre-ho es presenta un algoritme molt semblant al presentat en l’apartat 7.1.1, el 

mateix escenari amb una màquina de nivell alt. Tot i així, cal fer esment a un nou concepte 

que s’utilitzarà en l’algoritme ( )A k . Aquest concepte fa referència a si s’ha treballat 

anteriorment amb un valor d’una càrrega de treball o no; i és que poden aparèixer moltes 

combinacions possibles de peces candidates a ser assignades a una màquina de nivell alt, 

però diverses d’aquestes combinacions donaran resultats amb les mateixes càrregues de 

treball. Afegint aquest concepte s’evita repetir iteracions que portarien al mateix resultat. 

L’algoritme 3N.2, ha pres com a referència que l’algoritme 3N.1, però primer assigna peces 

a una de les dues màquines de nivell alt i després recorre a l’algoritme 3N.1 per resoldre la 

resta del problema. 

Algoritme 3N.2: 

Taula 7.3: Dades de l’exemple 3 
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1) S’ordenen en ordre no creixent de temps de producció de manera independent els 

treballs de nivell alt per una banda i en l’altra els de nivell mig i baix. Es considera 

( ) ( ) ( ) ( ){ }max max , , , / , / , /a m b a a a m a m a b a bC p p p T m T T m m T T m m= + + + +� � � �� � � � , 

maxC C= , ( 1)a T m C= − − , a aa T C= − , ( 1)m a m a ma T T m m C= + − + − , 

( 1)b a b a ba T T m m C= + − + − , maxC = ∞  i ( ) 0A k =  per k=1,...,C. 

2) S’assignen els treballs de nivell alt a una de les dues màquines de nivell alt dins 

l’interval (0, )C fins a completar C, si és possible; si un treball no es pot assignar, es 

passa al següent de la seqüència. Es defineix aπ com la seqüència de treballs 

assignats i aa com la seva càrrega de treball. 

3) Si  a aa a<  o ( ) 1A k =  per ak a= , anar al pas 8. Si no, ( ) 1A k =  i ( ) 1a aA T a− = . Si 

aa C=  llavors m bπ + = ∅  i anar al pas 5. 

4) Assignar els treballs de nivell mig i baix en ordre ( 1,..., )an n+  a l’interval restant 

( , )aa C  fins que la càrrega de treball equivalgui a aC a− . Es defineix m bπ + com la 

seqüència de treballs assignats i m ba + com la seva càrrega de treball. 

5) Si a m ba a a++ ≥ , es resta una màquina de nivell alt a la quantitat que s’ha treballat 

durant l’algoritme i si després de la resta 1am =  s’aplica l’algoritme 3N.1, en cas 

que després de la resta doni 1am >  es torna a aplicar l’algoritme 3N.2 per a 

resoldre el problema amb les màquines restants. '
maxC  és el temps de cicle òptim 

per al problema inclòs. 

6) Si '
max maxC C<  s’actualitza maxC . Si maxC C=  el temps de cicle òptim del problema 

és C; STOP. Si aa C= , anar al pas 8. 

7) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència m bπ +  que és 

assignada a l’interval ( , )aa C . Si existeixen treballs a m bπ + , es retorna al pas 5. 



����������	
��
����
�
��������
�������
��
��
������
��
������
��
������
 �� ��
45


 

8) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència aπ  que és 

assignada a l’interval (0, )C , si el treball 1 no està a la seqüència aπ , 1C C= + , 

( ) 0A k =  per k=1,...,C, s’actualitzen els valors d’ ,a m ba a + , a  i es retorna al pas 2. 

d’altra banda es retorna al pas 3. 

La base de l’algoritme 3N.2 és l’algoritme 3N.1, ja que la diferència recau en la quantitat 

de màquines de nivell alt. En aquest segon, però, en el primer punt calcula la càrrega de 

treball mínima que han de suportar les màquines de nivell alt per assegurar-se de no 

carregar massa poc les primeres i al final no poder amb la última màquina. 

El punt 2 s’encarrega de dissenyar una seqüència vàlida per les màquines de nivell alt. El 

punt 3 verifica els valors mínims de càrrega de treball de la seqüència i degut a les grans 

quantitats de seqüències que poden sortir mira si el valor de la càrrega de treball ja ha estat 

provat anteriorment. El punt 4, nou respecte l’altre algoritme assigna les peces de nivell mig 

i baix a les màquines de nivell alt i el punt 5, igual que el punt 3, verifica càrregues de 

treball. En cas que una de les màquines estigui suficientment carregada, s’ha de resoldre el 

problema amb una màquina menys de nivell alt. 

Els punts 7 i 8 serveixen per buscar altres seqüències amb peces de nivell mig i baix, i nivell 

alt respectivament. Es re-calculen també els valors de C, a ... 

Exemple 2 (cont) 

Igual que pel primer escenari, es procedeix a resoldre un exemple per fer-ho més 

entenedor. 

1) S’ordenen en ordre decreixent de temps de producció els treballs de nivell alt per una 

banda i per altra els treballs de nivell mig i baix. Els resultats es presenten tot seguit a 

les taules 7.4 (nivell alt) i 7.5 (nivell mig i baix). 
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Peça ( )j  1 2 3  Peça ( )j  7 5 8 9 6 10 4 11 

Nivell ( )k  a a a  Nivell ( )k  b m b b m b m b 

Temps de 

procés ( )jp  

9 5 4  Temps de 

procés ( )jp  

8 7 6 5 4 4 3 2 

 

max 11C = , max 11C C= = , 9a = , 7aa = , 10ma = , 10ba = , maxC = ∞  i ( ) 0A k =  per 

k=1,...,C. 

2) S’assignen els treballs de nivell alt a una de les dues màquines de nivell alt fins a 

completar C, o el màxim que es pugui. La seqüència (1)aπ =  té una càrrega de treball 

9aa = . 

3) Amb els resultats trobats en el pas 2, es té que a aa a> ; per tant, (9) 1A =  i 

( ) 1a aA T a− = . aa C< . En aquest punt es té la màquina de nivell alt amb la qual s’està 

treballant suficientment carregada amb peces de nivell alt; el següent pas és intentar 

carregar el temps que li queda disponible. 

4) A aquesta màquina se li assignen les peces de nivell mig i baix fins a completar el 

temps de cicle C o acostar-s’hi tant com sigui possible. En l’estat actual, la peça que pot 

anar en aquesta màquina és la 11. La seqüència de que queda per aquesta màquina 

és  (11)m bπ + =  i 2m ba + = . 

5) 11a m ba a a++ = = . Com que es compleix el criteri de càrrega de treball mínima, i 

1 1am − = , s’aplica l’algoritme 3N.1 per les peces restants.  

Taula 7.4: Treballs de nivell 
alt ordenats 

Taula 7.5: Treballs de nivell mig i 
baix ordenats 
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Al aplicar l’algoritme 3N.1 a les peces i màquines restants, es sobrepassa el 

maxC desitjat. 

6) Com que en resoldre l’algoritme 1 aa C= ; es va al pas 8. 

Al anar al pas 8, s’ha d’aplicar una cerca lexicogràfica per les peces de nivell alt. Per la 

no repetibilitat de l’algoritme i fer més entenedora la motivació de l’exemple, s’ometen 

diverses iteracions amb 11C = , ja que amb 11C =  en tots els casos s’ha d’aplicar una 

cerca lexicogràfica. Per això, es suposen efectuades les iteracions fins que la peça 1 no 

s’inclou a la seqüència i per tant, 12C = . 

8) En l’estat on  C = 12, s’aplica una cerca lexicogràfica i (1)aπ = . S’actualitzen els 

valors de 9a = , 6aa =  i es va al pas 2. 

2) S’assignen els treballs de nivell alt a una de les dues màquines de nivell alt fins a 

completar C. La seqüència (1)aπ =  té una càrrega de treball 9aa = . 

3) Amb els resultats trobats en el pas 2, es té que a aa a= ; per tant, (9) 1A =  i 

( ) 1a aA T a− = . aa C< . 

4) A aquesta màquina se li assignen les peces de nivell mig i baix fins a completar el 

temps de cicle C o acostar-s’hi tan com sigui possible. En l’estat actual, la peça que pot 

anar en aquesta màquina és la 11. La seqüència de que queda per aquesta màquina 

és  (4)m bπ + =  i 3m ba + = . 

5) 12a m ba a a++ = > . S’aplica l’algoritme 1 per les peces restants.  

6) El subproblema inclòs es pot resoldre amb aquest temps de cicle. En els resultats 

trobats, després d’actualitzar C, maxC C=  per tant s’ha arribat a l’òptim. 
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Els resultats es presenten de manera gràfica en la figura 7.2. 

 

 

El pas següent és resoldre el problema amb més màquines de nivell alt capaces de fer-ho 

tot. Cal adonar-se que a partir del problema resolt amb dues màquines de nivell alt es pot 

extrapolar a problemes amb més màquines. En el pas 5 de l’algoritme 2, es fa referència a 

l’algoritme 1, i per resoldre problemes amb més màquines el que s’ha de fer és anar 

recorrent a l’algoritme amb una màquina menys cada vegada fins arribar a resoldre el 

problema amb una sola màquina de nivell alt. 

Cal destacar que el problema no canvia molt del de màquines amb dos nivells, ja que en 

aquest cas no es considera que les de nivell mig puguin fer les de nivell baix i això facilita 

molt la resolució, ja que el fet que les peces de nivell mig i baix siguin completament 

independents permet tractar-les per un igual sense solapaments. La única excepció és que 

cal vigilar que si s’assigna una peça de nivell mig o baix a una màquina de nivell alt no 

empitjori el temps de cicle. 

7.2. 3NSPP, escenari 5: ( )/ /a m b m b bn n n n n n+ + +  

Un cop resolts els escenaris anteriors es pot passar a resoldre el cas general sense temps 

de pre-procés ni post-procés(escenari 5) presentat en el capítol 5.2. Cal recordar que en 

Figura 7.2: Resultats de l’exemple de l’algoritme 2. 
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aquest cas es tracta un problema amb unes màquines que són capaces de fer les peces 

del seu nivell i les peces de nivells inferiors. Com en els casos anteriors es començarà per 

resoldre el problema on hi ha només una màquina de nivell alt, i així poder resoldre primer 

un problema més senzill que guiarà a resoldre el problema gran.  

Si es presta atenció a la figura 8.1, el problema a resoldre es espot considerar com la suma 

de dos problemes, l’estudiat per Lin & Liao [1], que és representat per les màquines de 

nivell mig i baix i l’estudiat a l’apartat 7.1. Per aquest problema es tindrà una consideració 

que no calia a l’anterior: 

• Si una peça de nivell mig és assignada a una màquina de nivell alt, s’haurà de tenir 

en compte la capacitat de treball lliure que deixa per al següent problema. en la 

figura 7.3 es veu representat gràficament a la consideració. 

 

 

En l’exemple (genèric i sense càlculs numèrics) de la figura, si la màquina de nivell mig no 

hagués estat capaç de fabricar peces de nivell baix, s’hauria hagut d’augmentar maxC . 

Tal com s’acaba de mostrar gràficament, els dos subproblemes a resoldre ara depenen un 

de l’altre, cosa que el diferencia de l’escenari estudiat en el capítol 7.1. Per tant, i tal i com 

es veu gràficament, l’absorció de la peça de nivell baix per part de la màquina de nivell mig, 

no es pot dur a terme fins que s’hagi pujat la peça de nivell mig a la màquina de nivell alt.  

Figura 7..3: Desplaçament de peces per aconseguir 
realitzar Cmax 
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7.2.1. 3NSPP, escenari 5: ( )/ /a m b m b bn n n n n n+ + +  1am =  

7.2.1.1. a) Estudi de la cota inferior 

Per al càlcul de maxC , per tant, s’han de tenir en compte tots els casos possibles. Per a 

analitzar els diferents casos s’utilitzaran els paràmetres a aT m , m mT m  i b bT m  que 

representen la càrrega de treball que suporta cada grup de màquines de cada nivell 

fabricant les peces del seu mateix nivell. Abans de prosseguir però, cal fer notar que els 

grups de màquines de nivell mig i/o baix per si soles no poden ser el coll d’ampolla, ja que 

si ho fos una màquina de qualsevol d’aquests nivells, la peça seria immediatament 

absorbida per una  màquina d’un nivell superior. Els casos són els següents: 

1) a aT m > m mT m > b bT m . En aquest cas les màquines de nivell alt suporten una 

càrrega mitjana de treball més alta que les altres, conseqüentment no podran 

absorbir peces de cap nivell més baix i el mateix passa amb les màquines mitjanes 

respecte les petites. En aquest cas el problema a resoldre és un de màquines en 

paral·lel ( )/ /a m bn n n , sent: 

{ }max max ; ;m b a aC p p T m= � �� �  eq 8.1 

2) a aT m > b bT m > m mT m . En aquest cas les màquines de nivell alt no poden absorbir 

res ja que estan més carregades que cap altra. En canvi les màquines de nivell mig 

en poden absorbir de nivell baix. Es té el problema de Lin & Liao [1] per les 

màquines de nivell mig i baix, ( )/ /a m b bn n n n+ , sent:: 

{ }max max ; ; ;m b a aC p p T m T m= � � � �� � � �  eq 8.2 

3) m mT m > a aT m > b bT m . En aquest cas les màquines de nivell alt en poden absorbir 

de nivell mig però no de nivell baix i les de nivell mig no en poden absorbir de nivell 

baix. En aquest cas, al poder absorbir les peces de nivell mig, s’ha de tenir en 

compte un concepte per la CI un concepte que englobi els dos nivells. Es té 

( )/ /a m m bn n n n+ , sent:  
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( ) ( ){ }max max ; ; ; ;m b a a a m a mC p p T m T T m m T m= + +� �� � � �� � � �� �  eq. 8.3 

4) m mT m > b bT m > a aT m . Seguint el mateix raonament que en apartats anteriors es 

troba que en aquest cas, les màquines de nivell alt, podrien produir peces de tots 

els tipus, però les de nivell mig no en podrien produir de nivell baix, per tant:  

( )/ /a m b m bn n n n n+ + , si es para atenció, aquest és l’escenari 4 resolt en el capítol 

7.1, amb la diferència que en aquest cas les màquines de nivell mig (tot i que a 

priori no sembla probable) tenen la capacitat d’absorbir peces de nivell baix. La CI 

torna a ser l’equació 8.3. 

5) b bT m > a aT m > m mT m . Seguint el mateix raonament seguit en el punt 3 es troba 

que ( )/ /a b m bn n n n+ , sent la mateixa equació 8.2. 

6) b bT m > m mT m > a aT m . En aquest cas, totes les màquines ho poden absorbir tot, 

per tant: 

{ }max max ; ;m bC p p T m=  eq 8.4 

Si s’ajunten tots els punts, queda una cota inferior així:  

( ) ( ){ }max max ; ; ; ;m b a a a m a mC p p T m T T m m T m= + +� �� � � �� � � �� �  eq 8.5 

Exemple 3 

Es proposa un exemple amb les dades de la taula 7.6 pel càlcul de maxC  i considerant 

1,am =  1,mm =  2bm = . 

Peça ( )j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivell ( )k  a a m m m b b b b b 

Temps de 

procés ( )jp  
5 4 3 7 4 8 8 5 4 2 

 Taula 7.6: Dades de les peces l’exemple 3 
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max

9 23 50
max 7;8; ; ; 12,5 13

1 2 4
C

� �� � � � � �= = �� �� � � � � �� � � � � �	 

 

La màquina gran pot absorbir peces de nivell mig i peces de nivell baix. En cas que hi hagi 

empat i la màquina pugui absorbir tant una peça de nivell mig com una de nivell baix, 

s’optarà per absorbir la de nivell mig, ja que en futures iteracions i sub-problemes s’haurà 

generat un espai en les màquines de nivell mig que podrà ser omplert per una peça de 

nivell baix, en canvi a la situació contraria una peça de nivell mig no podria anar a parar a 

una màquina de nivell baix.. El proper algoritme serveix per resoldre problemes amb una 

màquina de nivell alt ( 1am = ). L’algoritme proposat per a resoldre el problema és el 

següent: 

b) Algoritme 3N.3: 

 
1) Existeix un treball c que representa el conjunt de totes les peces de nivell alt amb 

temps de procés aT . Es posen les peces de nivell mig en ordre no creixent de 

temps de procés i tot seguit les peces de nivell baix ordenades també en ordre no 

creixent de temps de procés. 

( ) ( ){ }max max ; ; ; ;m b a a a m a mC p p T m T T m m T m= + +� �� � � �� � � �� � , maxC = ∞ , maxC C= ; 

( )1a T m C= − − . 

2) S’assignen els treballs a la màquina gran fins anar omplint l’interval de temps 

( )0,C . La seqüència de peces assignades s’anomena π . Es calcula la càrrega de 

treball a  assignada a la seqüència. 

3) Si a a<  anar al pas 5. En cas contrari resoldre el problema amb les peces restants 

i considerant les màquines de nivell mig i baix (mateix cas que Lin & Liao). 

S’anomena '
maxC  a la cota inferior del sub-problema resolt. 

4) Si '
max maxC C< , s’actualitza maxC . En cas que maxC C= , s’ha resolt el problema, 

STOP. 
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(b) 

5) S’aplica una cerca lexicogràfica per obtenir una nova seqüència de treballs per la 

màquina gran. En cas que el treball c estigui en la seqüència, es retorna al pas 3. 

en cas contrari, s’actualitza a i 1C C= +  i es retorna al pas 2. 

Cal notar que en aquest escenari les peces de nivell mig i baix no queden barrejades entre 

elles quan s’ordenen en el punt 1 de l’algoritme, si no que primerament es posen les de 

nivell mig, i tot seguit les de nivell baix; això si, dintre de cada nivell han d’estar ordenades 

en ordre no creixent de temps de procés. Amb aquest ordre s’aconsegueixen evitar, 

generalment, un excés d’iteracions de l’algoritme. Aquest fet és degut a que s’intenta deixar 

el problema de màquines a dos nivells que s’haurà de resoldre un cop trobada la seqüència 

que anirà a la màquina de nivell alt, amb la mínima càrrega a les màquines de nivell mig i 

així poder obtenir un resultat més flexible. 

És cert però que hi ha certs casos en què la única opció per resoldre el problema amb una 

cota determinada serà pujar peces de nivell baix, però el pas 5 de l’algoritme 3N.3 ja resol 

aquest punt. 

Exemple 3 (cont)  

Igual com en escenaris anteriors, es proposa un exemple per tal d’escenificar l’algoritme. 

Les dades que es prenen són les de la taula 7.6, que ordenada tal com es mostra en la 

taula 7.7: 

Peça ( )j  1 2  Peça ( )j  4 5 3 6 7 8 9 10 

 Nivell ( )k  a a   Nivell ( )k  m m m b b b b b 

Temps de 

procés ( )jp  

5 4  Temps de 

procés ( )jp  

7 4 3 8 8 5 4 2 

 

 

Taula 7.7: Dades de les peces l’exemple 3 ordenades. 
Dins (a) es postren els peces de nivell alt i dins (b) la resta 

(a) 

 



�� ��
54
 
 � ������ 

 

P1) la peça c és representada per les peces 1 i 2 amb un valor total de temps de treball de 

nou unitats. Es posen la resta dels treballs en ordre no creixent de temps de procés. 

max 13C = , maxC = ∞ ,; maxC C= ; 11a = . 

P2) S’assignen les peces a la màquina gran fins anar omplint l’interval de temps ( )0,13 . La 

seqüència de peces assignades 1 ( ;5)p cπ = . La càrrega de treball 13a = . 

P3) Si a a<  anar al pas 5. En cas contrari resoldre el problema amb les peces restants i 

considerant les màquines de nivell mig i baix (mateix cas que Lin & Liao). Com que es té 

una càrrega de treball superior a la mínima ( )13 11a a= > = , es procedeix a resoldre el 

subproblema restant amb les màquines de nivell mig i baix. Si es resol el problema de les 

màquines de dos nivells, es comprova que les peces restants es poden seqüenciar amb les 

màquines disponibles i el temps desitjat. 

P4)  Al resoldre el subproblema inclòs amb les peces i màquines restants i aplicant els 

algoritmes 2N.2 i 2N.1; es té que '
max 13C = , per tant max 13C = . Com que maxC C= , s’ha 

resolt el problema, STOP. 

7.2.2. 3NSPP, escenari 5: ( )/ /a m b m b bn n n n n n+ + +  1am >  

Igual com  en apartats anteriors, es resoldrà el problema en el cas que hi hagi més d’una 

màquina de nivell alt. Es farà servir la mateixa metodologia, és a dir resoldre el problema 

fent recurrència a l’algoritme de 1n −  màquines de nivell alt. Degut a la similitud que hi ha  

amb algoritmes anteriors, en aquest moment s’opta per resoldre directament el problema 

amb n màquines de nivell alt i ometre el pas de resoldre’l per dues màquines de nivell alt. 

7.2.2.1. a) Estudi de la cota inferior 

Per l’estudi de la cota inferior, es fa servir la mateix metodologia que en l’apartat 7.2.1. El 

resultat queda presentat a la següent equació: 
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( ) ( ){ }max max ; ; ; ; ;a m b a a a m a mC p p p T m T T m m T m= + +� �� � � �� � � �� � ; 

La diferència recau en l’addició del terme ap  que, com en estudis anteriors, s’afegeix donat 

que al haver-hi més d’una màquina de nivell alt, una peça de nivell alt per si sola, pot ser 

coll d’ampolla. Només cal imaginar-se un cas on les peces a produir de nivell alt tinguin uns 

temps de producció 1 2 39, 3, 2p p p= = =  i hi hagi dues màquines de nivell alt amb què 

treballar. Es veu trivialment que el terme ( )9ap =  és més gran que ( )7a aT m =� �� � , per 

tant, independentment de les altres màquines i peces ap  és candidat a ser CI. 

7.2.2.2. b) Algoritme 3N.4 

El cas que es presenta a continuació, és ja el cas més complet que engloba el present 

apartat pel què fa a la distribució de màquines. Per aquest motiu, l’algoritme serà molt 

semblant amb molts aspectes als presentats anteriorment. En aquest moment ja no s’han 

d’afegir noves restriccions ni presentar escenaris, ja que s’han anat presentant anteriorment 

per poder resoldre aquest problema. 

1) S’ordenen en ordre no creixent de temps de producció de manera independent les 

peces de nivell alt per una banda i en l’altra les de nivell mig i acte seguit les de 

nivell  baix. Es considera, 

( ) ( ){ }max max ; ; ; ; ;a m b a a a m a mC p p p T m T T m m T m= + +� �� � � �� � � �� � , maxC C= ,  

( )1a T m C= − − , ( 1)a a aa T m C= − − ,   maxC = ∞  i ( ) 0A k =  per k=1,...,C. 

2) S’assignen els treballs de nivell alt a una de les màquines de nivell alt dins l’interval 

(0, )C fins a completar C, si és possible; si una peça no es pot assignar, es passa al 

següent de la seqüència. Es defineix aπ com la seqüència de treballs assignats i 

aa com la seva càrrega de treball. 

3) Si  a aa a<  o ( ) 1A k = , anar al pas 8. D’altra banda, ( ) 1A k =  i ( ) 1a aA T a− = . Si 

aa C=  llavors m bπ + = ∅  i anar al pas 5. 
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4) Assignar les peces de nivell mig i baix en ordre 1( 1,..., , ,... )a m m bn n n n++  a l’interval 

restant ( , )aa C  fins que la càrrega de treball equivalgui a aC a− . Es defineix 

m bπ + com la seqüència de treballs assignats i m ba + com la seva càrrega de treball. 

5) Si a m ba a a++ ≥ , s’aplica l’algoritme 3N. 1am −  per a resoldre el problema amb les 

màquines restants. '
maxC  és el temps de cicle òptim per al problema inclòs. En cas 

contrari, anar al pas 7. 

6) Si '
max maxC C<  s’actualitza maxC . Si maxC C=  el temps de cicle òptim del problema 

és C; STOP. Si aa C= , anar al pas 8. 

7) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència m bπ +  que és 

assignada a l’interval ( , )aa C . Si existeixen treballs a m bπ + , es retorna al pas 5. 

8) S’aplica una cerca lexicogràfica per trobar una nova seqüència aπ  que és 

assignada a l’interval (0, )C , si el treball 1 no està a la seqüència aπ , 1C C= + , 

( ) 0A k =  per k=1,...,C, s’actualitzen els valors d’ ,a m ba a + , a  i es retorna al pas 2. 

d’altra banda es retorna al pas 3. 

Exemple 4: 

Igual com en els escenaris anteriors, es resol un exemple que tractarà d’il·lustrar l’algoritme 

explicat anteriorment. En aquest escenari el problema està format per 2,am =  1,mm =  

2bm = . El conjunt de treballs a realitzar per les màquines és el que mostra la taula 7.8. 

Peça ( )j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nivell ( )k  a a a m m m b b b b b 

Temps de 

procés ( )jp  

9 5 4 3 7 4 8 6 5 4 2 

 Taula 7.8: Dades de les peces l’exemple 4 
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P1) S’ordenen en ordre decreixent de temps de producció de manera independent els 

treballs de nivell alt per una banda i en l’altra els de nivell mig i baix tal i com es mostra en la 

taula següent. Es considera  { }max 1

57
max 9;7;8;18 2;57 5 12

5pC = = � , 

max 2

57 57
max 8;7; 12

5 5pC � �= = �� �
	 


, 1 12pC = , 2 12pC = , ( )1 57 5 1 12 9pa = − − = , 

( )2 39 3 1 12 14pa = − − = , 18 (2 1)12 6aa = − − = , 32 (3 1)12 8ma = − − = , 

43 (4 1)12 7ba = − − = , maxC = ∞  i ( ) 0A k =  per k=1,...,C. 

Peça ( )j  1 2 3  Peça ( )j  5 6 4 7 8 9 10 11 

 Nivell ( )k  a a a   Nivell ( )k  m m m b b b b b 

Temps de 

procés ( )jp  

9 5 4  Temps de 

procés ( )jp  

7 4 3 8 6 5 4 2 

 

 

P2) S’assignen les peces de nivell alt a una de les màquines de nivell alt dins l’interval 

(0, )C fins a completar C, { }1aπ = . 

P3) Com que 9aa = ; a aa a>  i (9) 0A =  es pot completar la màquina amb peces de nivell 

mig i baix, si no s’ha omplert el temps de cicle màxim. Primerament (9) 1A = i com que 

aa C<  s’intenta omplir la màquina amb peces dels altres nivells. 

P4) Assignar els treballs de nivell mig i baix en ordre ( 1,..., )an n+  a l’interval restant (9,12)  

fins que la càrrega de treball equivalgui a 3aC a− = . En aquest problema { }4m bπ + = com 

la seqüència de treballs assignats i 3m ba + = com la seva càrrega de treball. 

Taula 7.9: Dades de les peces l’exemple 4 ordenades. 
Dins (a) es postren els peces de nivell alt i dins (b) la resta 

(a) 

 

(b) 
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P5) Com que 9 3 12 9a m ba a a++ = + = ≥ =   s’aplica l’algoritme 3N.3 per a resoldre el 

problema amb les màquines restants, i posteriorment els algoritmes de màquines a dos 

nivells. '
max 12C =  és el temps de cicle òptim per al problema inclòs. 

Un cop s’arriba a aquest punt s’ha de recórrer a l’algoritme 3N.1 per resoldre el problema 

restant. En aquest exemple es disposa inicialment de 2,am =  i a una de les màquines de 

nivell alt ja se li han assignat les peces i està plena, amb el qual ara resta una màquina de 

nivell alt per omplir i es pot resoldre amb l’algoritme 3N.3. En un altre exemple però on es 

disposés  de tres (o més) màquines de nivell alt, en aquest instant s’hauria de tornar a 

recórrer a l’algoritme 3N.4. 

Tornant l’exemple que s’està resolent, si s’aplica l’algoritme 3N.3 amb les peces i 

màquines restants es troba un resultat on es pot resoldre amb el problema amb el temps 

desitjat (12) sense haver d’augmentar-lo. 

El resultat queda representat en la figura 7.5.  

 

 

Cal fixar-se que ha donat el mateix resultat que si l’algoritme 3N.3. aquest fet és donat a 

que la màquina de nivell mig no ha fet falta que absorbit cap peça de nivell baix. 

Figura 7.5: Dades de les peces l’exemple 3 
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8. Resolució del problema 3NPP 

8.1.  Situació inicial 

Es parteix d’una situació on es té un conjunt de m màquines separades en 3k =  nivells (alt, 

mig i baix) i n peces dividides en aquests mateixos nivells, com fins ara. Cada màquina 
inicialment produeix únicament les peces del seu nivell. Cada peça està definida per un 

temps de preprocés ( )jr , un temps de procés ( )jp  i un de postprocés ( )jq . 

8.2.  Presentació del problema 

Un aspecte molt important a tenir en compte és la disponibilitat de les peces i el temps de 

postprocés. La disponibilitat de les peces és representa per un temps de preprocés que les 

peces no ocupen cap màquina, però no es poden començar a produir fins passat aquest 

temps, un exemple de temps de preprocés pot ser el temps que s’està la peça en l’operació 

anterior, blanking (tall de les xapes) en el cas de les línies de premses. El temps de 

postprocés és posterior a l’utilització de les màquines i tampoc resten ocupades, però no 

poden ser entregades fins a finalitzar aquets temps. Un exemple de temps de postprocés 

poden ser les inspeccions de qualitat  a què han de ser sotmeses les peces. 

En el capítol anterior s’ha suposat que totes estaven disponibles al mateix instant de temps, 

0t = , i que just sortir de la màquina ja estaven llestes per a qualsevol operació o per ser 

entregades al client final, tal i com s’ha explicat en el paràgraf anterior, aquest no serà 

l’escenari més comú i per tant es tenen en compte els temps de preprocés i postprocés.  

Un aspecte que sí es continuarà suposant com en els capítols anterior és que les màquines 

estan totes disponibles a l’instant zero. 

La situació inicial es compararà amb la situació on les màquines de nivell alt són capaces 
de produir les peces de nivell alt, mig i baix; les de nivell mig, són capaces de produir les de 
peces de nivell mig i baix i les de nivell baix, les peces de nivell baix. En resum cada 
màquina podrà produir les peces del seu nivell i els seus inferiors. La diferència amb el 
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problema del capítol 7 és que es tenen en compte els temps de pre-procés i els temps de 
post-procés en totes les peces. 

En aquest cas, el fet d’afegir les restriccions de l’instant a partir del qual es disposa de les 

peces a produir i del termini de lliurament al problema anterior, implica que l’instant d’inici 

de producció i fi de producció d’una peça ja no només depèn de les màquines i les altres 

peces si no que depèn (en realitat, pot dependre) d’ella mateixa. Amb això es vol dir que 

una peça es podrà començar a produir si i només si hi ha màquines disponibles i ella 

mateixa ha arribat al sistema en aquell mateix instant.  

Per resoldre aquesta situació, s’ha pres com a referència el treball de Gharbi i Haonari 

(2002) [4] Minimizing makespan on parallel machines subject to realase dates and delivery 

times. El text té en compte els temps de pre-procés i post-procés , com s’està tractant, però 

només té en compte màquines i peces d’un sol nivell.  

Per facilitar la resolució del problema plantejat es proposa un mètode amb diferents fases. 

Primer, es tractaran les peces separadament per nivells amb l’algoritme de Gharbi o un 

mètode heurístic obtenint així un resultat on cada peça estarà assignada a una màquina del 

seu nivell. Seguidament, mitjançant processos de millora, s’ompliran els buits deixats per 

les peces de nivells més alts amb les peces de nivells més baixos intentant millorar així 

maxC .  

Una peculiaritat d’aquest problema és la seva simetria, ja que compta amb uns temps 

abans i després de ser processades.  
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9. Mètode de resolució pel problema 3NPP. 

9.1.  Introducció 

En aquest capítol es presentarà el mètode de resolució. El mètode utilitzat per resoldre-ho 

s’ha separat en tres fases diferenciades, la primera de les quals troba una solució factible 

utilitzant un mètode heurístic o l’algoritme presentat per Gharbi i Haouari (2002). Les altres 

dues són millores de la solució inicial que intenten omplir els possibles buits que ha deixat 

la primera solució.  

9.2.  Mètode de resolució 

Tot seguit es presentarà el mètode, amb les seves tres fases, utilitzat per resoldre el 
problema. 

 

9.2.1. Fase I: Generació d’una solució segregada 

Primerament, es resol el problema separadament per nivells. En aquest moment es poden 

trobar dos casos diferenciats: 

• Una sola màquina d’un determinat nivell ( )1km = . Per aquest cas es proposa un 

mètode heurístic per assignar les peces 

• Més d’una màquina d’un determinat nivell ( )1km > . Per aquest cas es seguirà 

l’algoritme proposat per Gharbi 

En aquest primer pas es trobarà un bon resultat, òptim en el cas que s’utilitzi l’algoritme de 

Gharbi, amb les màquines per separat. Òbviament el resultat és molt millorable quan es 

comencin a barrejar peces dels diferents nivells.  
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9.2.1.1. Mètode heurístic de la fase 1 ( )1km =  

El mètode consisteix en assignar les peces al començament i al final de la seqüència 

depenent dels seus temps de pre-procés i post-procés. Primerament, s’assigna al 

començament les peces que arriben primer, és a dir, el seu temps de pre-procés és més 

petit. Es col·loquen al final de la seqüència les peces que tarden menys a entregar-se, és a 

dir, amb un temps de post-procés inferior. Amb aquest mètode, s’evita que una peça que 

tardi molt a entregar-se es produeixi de les últimes de la seqüència. 

Per assegurar el millor resultat possible, encara que no sigui l’òptim, es plategen dues 

heurístiques, buscant en una els valors mínims dels temps de pre-procés i post-procés i en 

l’altra buscant-ne els valors màxims. 

Sigui un conjunt J de n  peces definides cadascuna per jr , jp  i jq . I les metodologies a 

seguir són les següents: 

a) Heurística 1 

1. 0s J∈  és una peça del conjunt tal que 
0sr  o 

0sq correspon a { }min ; 1,...,j jr q j n∀ = .  

2. Si 0s ha estat escollida pel seu temps de pre-procés, la peça passa a la primera 

posició lliure de la seqüència. Si 0s  ha estat escollida pel seu temps d’entrega, la 

peça passa a la última posició lliure de la seqüència. 

3. { }0\J J s= . Si J = ∅ , fi. En cas contrari, es torna a P1. 

Aquesta heurística busca els mínims dels temps de pre-procés de les peces i les col·loca al 

començament, el mateix fa amb els temps de post-procés col·locant-les al final de la 

seqüència. 

b) Heurística 2 

Aquesta segona heurística està basada en l’heurística 1. 
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1. 0s J∈  tal que 
0sr  o 

0sq correspon { }max ; 1,...,j jr q j n∀ = .  

2. Si 0s  s’ha escollit pel seu temps de pre-procés, la peça passa a la última posició 

lliure de la seqüència. 0s  s’ha escollit pel seu temps de post-procés, la peça passa a 

la primera posició lliure de la seqüència. 

3. { }0\J J s= . Si J = ∅ ,  fi. En cas contrari, es torna a P1. 

Aquesta segona heurística té un mètode de funcionament contrari a l’anterior, ja que busca 

els màxims d’instants d’arribada i temps d’entrega i els col·loca al final i començament 

respectivament. 

Al acabar d’aplicar ambdues heurístiques s’obtenen dos vectors no-negatius 

( )1 2, ,..., nt t tσ =  on cada jt dóna l’instant de començament del treball j ( 1;...;j jt r j n≥ ∀ = ). 

Per a continuar treballant, s’agafa el vector amb una maxC  mínima. 

Exemple 5 

Un exemple ajudarà a clarificar l’aplicació de les heurístiques. Per a facilitat del lector es 

seguirà treballant amb les dades molt similars del capítol anterior, on es resolia el problema 

3NSPP. S’agafen les peces de nivell baix de l’exemple 4 i s’hi afegeixen  jr  i jq , aquest fet 

queda reflectit en la taula 9.1 

Peça 7 8 9 10 11 

Nivell ( )k  b b b b b 

Temps de preprocés ( )jr  4 4 0 3 5 

Temps de procés ( )jp  8 6 5 4 2 

Temps de postprocés ( )jq  6 2 1 7 3 

 Taula 9.1: Dades  de l’exemple 5 
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Es disposa d’una màquina (de nivell baix) per assignar els treballs. S’aplica l’heurística. 

1) { }7;8;9;10;11J = ; { }0 9s =  i el min és sr  

2) Com que el min és sr , la peça 9 s’assigna al començament de la seqüència. 

3) { }7;8;10;11J = . Es torna al P1. 

1) { }0 8s = i el min és sq . 

2) Com que el min és sq , la peça 8 s’assigna al final de la seqüència. 

3)... 

Es va resolent fins que J = ∅  el vector resultant és: ( )1 9;10;7;11;8σ = i l’instant de 

finalització maxC  és 27. Anàlogament i amb les mateixes dades, es resol la segona 

heurística donant el vector resultant ( )2 10;7;9;8;11σ =  i l’instant de finalització maxC  és 31. 

Com que la seqüència obtinguda amb l’heurística 1, és la que s’utilitzarà per a les 

posteriors fases del mètode de resolució. La figura 9.1 mostra la seqüència resultant de 

l’heurística 1. 

 

 

En la figura 9.1 es pot veure com la última peça deixa lliure la màquina a l’instant 25 i 

després del post-procés, s’entrega en el 27. Si s’estudien les dues peces anteriors, la 7 i la 

11, es pot observar com la 7, tot i començar primer, s’acaba entregant més tard. L’objectiu 

Figura 9.1: Seqüenciació i temporització de peces en una 
màquina de nivell baix de l’xemple 5 
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és que això no passi amb la última peça, ja que voldria dir que una peça amb un temps de 

post-procés elevat s’hauria hagut de començar abans. 

9.2.1.2. Algoritme de Gharbi 

Gharbi i Haouari (2002) presenten en el seu text Minimizing makespan on parallel machines 

subject to realase dates and delivery times. proposen un algoritme per minimitzar el temps 

de realització d’ un conjunt J de n treballs s’ha de realitzar en m màquines ( 2)m ≥  i dóna 

com a resultat un vector no-negatiu ( )1 2, ,..., nt t tσ =  on cada jt dóna l’instant de 

començament de la peça j. 

Es tenen les peces ordenades per ordre creixent de temps de preprocés i s’anomena ( )kj  al 

treball que té la k-èssima data d’arribada i es defineix ( ) ( ) ( ){ }, 1 2, ,...,r m mJ j j j=  i 0 ,r mj J∈  tal 

que 
0 0 ,

min ( )
r mj j j J j jr p r p∈+ = + . S’assumeix que es compleix la condició 1: 

( )0 0 1mj j jr p r
+

+ ≤  

Per exemple, si hi ha dues màquines, el conjunt ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }, 1 2 1 2, ,..., ,r m mJ j j j j j= = . El que 

diu la condició a complir és que el { }
1 1 2 2 3

min ;j j j j jr p r p r+ + ≤ . Això significa que hi haurà 

una de les dues peces que es podrà produir (i per tant, deixar lliure la màquina) abans no 

arribi la següent peça al sistema. 

Un fet molt interessant que es dóna al tenir en compte el temps de preprocés i el temps de 

postprocés és que el problema es pot considerar simètric. Aquest es troba canviant-se les 

funcions d’instant d’arribada i data d’entrega entre elles.  

Una conseqüència immediata d’aquesta simetria és la definició de ( ) ( ) ( ){ }, 1 2, ,...,q m mJ j j j=  i 

0 ,k mj J∈   tal que 
0 0 ,

min ( )
r mj j j J j jq p q p∈+ = + . ,q mJ  és el resultat d’ordenar les peces per 

ordre decreixent de temps d’entrega. S’assumeix que es compleix la condició 2: 

( )0 0 1mj j jq p q
+

+ ≤  
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El significat d’aquesta segona condició és el mateix que la primera però mirat des del punt 

de vista dels temps de postprocés enlloc dels temps de preprocés. 

Per a resoldre el problema, s’utilitza un algoritme de classificació prèvia que dividirà el 

conjunt de treballs de J en tres; ,R QJ J  i J .  El primer conjunt acollirà les peces que arribin 

primer, el segon als que necessitin menys després per entregar-se i el tercer, a un grup de 

peces “intermitges”.  

L’algoritme de classificació prèvia queda de la següent manera: 

0) En un pas previ de l’algoritme s’inicialitzen els tres conjunts on es repartiran els 

treballs. Inicialment es té: RJ = ∅ , QJ = ∅ , J J= . 

1) Es prova la condició 1.  

1.1)   Si el nombre de peces a J  és inferior al nombre de màquines es trauran les 

peces i es para. Dit d’altra manera: 

• Si J m≤  stop. 

1.2)   Si cap peça satisfà la condició 1, es va al P2. En cas contrari { }0\J J j=  i 

{ }0R RJ J j= ∪  i anar al P1.1. 

2) Es prova la condició 2.  

2.1)   Si el nombre de peces a J  és inferior al nombre de màquines es para. Dit d’una 

altra manera: 

• Si J m≤ stop. 

2.2)   Si cap peça satisfà la condició 2 es va al P3. En cas contrari { }0\J J j=  i 

{ }0Q QJ J j= ∪  i anar al P2.1. 

3) Si cap peça és moguda en el P2, STOP. En cas contrari es va al P1. 
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Al finalitzar el pre-procés es tindran les peces classificades en aJ , RJ  i QJ .  

Exemple 6 

Per entendre millor l’algoritme es proposa resoldre un exemple considerant dues màquines 

de nivell baix i les peces de la taula 9.2. 

Peça ( )j  7 8 9 10 11 

Nivell b b b b b 

Temps de preprocés ( )jr  6 4 0 3 8 

Temps de procés ( )jp  8 5 2 1 4 

Temps de postprocés ( )jq  6 2 1 4 7 

  

0) Inicialització dels tres conjunts: RJ = ∅ , QJ = ∅ , J J= . 

1) Es prova la condició 1. En una primera instància, es té { }, 9,10r mJ = . 

{ }
, 0min ( ) min(2,4) 2 9

r mj J j jr p j∈ + = = � = . Es prova la condició 
( )0 0 1mj j jr p r

+
+ ≤  amb 

els valors 2<4; condició complerta. Conseqüentment, { }9R RJ J= ∪  i els conjunts 

queden definits com { }9RJ = ; { }7;8;10;11J =  i { }QJ = ∅ . 

Com que s’ha satisfet la condició es torna a provar la condició 1. 

1) Es prova la condició 1. Aquesta vegada, es té { }, 10,8r mJ = . 

{ }
, 0min ( ) min(4,9) 4 10

r mj J j jr p j∈ + = = � = . Es prova la condició 
( )0 0 1mj j jr p r

+
+ ≤  amb 

els valors 4<6; condició complerta. Conseqüentment, { }10R RJ J= ∪  i els conjunts 

queden definits com { }9;10RJ = ; { }7;8;11J =  i { }QJ = ∅ . 

Igual com abans, al complir totes i J m> , es torna provar la condició 1. 

Taula 9.2: :Dades exemple 6 
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1) Es prova la condició 1. Aquesta vegada, es té { }, 8,7r mJ = . 

{ }
, 0min ( ) min(9,14) 9 8

r mj J j jr p j∈ + = = � = . Es prova la condició 
( )0 0 1mj j jr p r

+
+ ≤  amb 

els valors 10<8; condició NO complerta. Conseqüentment, es passa al pas 2. 

La condició 2 es pot provar ja que no s’ha complert la condició 1 i J m> . 

2) Es prova la condició 2. Aquesta vegada, es té { }, 7,8q mJ = . 

{ }
, 0min ( ) min(7,14) 7 8

r mj J j jp q j∈ + = = � = . Es prova la condició 
( )0 0 1mj j jp q r

+
+ ≤  

amb els valors7 7≤ ; condició complerta. Conseqüentment Conseqüentment, 

{ }7Q QJ J= ∪  i els conjunts queden definits com { }9;10RJ = ; { }7;11J =  i { }8QJ = . 

En aquest punt, s’acaba l’algoritme de classificació prèvia, ja que tot i que en aquesta 

última iteració s’ha complert la condició 2 i s’ha pogut assignar una peça a QJ , es té que 

J m= , per tant, STOP. 

Resolució de l’algoritme de Gharbi 

Per a poder resoldre el problema s’han de seguir els següents passos: 

Pas 1:  

Es reparteixen els treballs de J  a les màquines. S’assigna el treball que primer arribi a la 

màquina que primer estigui disponible. Amb les dades que s’han extret de l’exemple 

anterior, on { }7;11J = . Com que el primer dels dos en arribar és el treball 7, aquest 

s’assignarà a la primera màquina de nivell baix que estigui buida. El següent treball, l’11, 

s’assigna a l’altra màquina. 
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Un cop assignades, el vector ( )6,0,0,0,8σ =  amb una max 20C = . 

Pas 2: 

Un cop assignades les peces de J , es defineixen els conceptes de:  

• ( )iu σ  és l’instant en què la màquina i està disponible en la programació σ . 

• 1σ −  és la programació simètrica de σ .  

Per assignar els conjunts RJ  i QJ , aquest pas consta de dues parts: una primera, on 

s’assignen les peces de QJ  i, una segona, on s’assignen les de RJ . Tot seguit, es presenta 

l’algoritme proposat per Gharbi: 

 1) En aquesta primera part s’assignen totes les peces que formen el conjunt QJ  

1.1) Si QJ = ∅  es va al P2. 

1.2) La peça 0 Qj J∈ és aquella tal que 
0 0

max ( )
Qj j j J j jp q p q∈+ = + .  

1.3) S’anomena 0m a la màquina amb disponibilitat 0 1,...,min ( )i n iu u σ== .  

1.4) Es programa la peça 0j  a la màquina 0m  i s’actualitza 
0 00 0max( , )j ju u r p= + .  

1.5)   { }0\Q QJ J j=  i es torna a anar al P1.1 

2) 1σ σ −=  

Figura 9.2: Gràfica resultant de l’exemple 6 
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3) En aquesta segona part, comença la segona part i s’assignen les peces de RJ  

3.1) Si RJ = ∅  es va al P4. 

3.2) La peça 0 Rj J∈ és aquella tal que 
0 0

max ( )
Rj j j J j jr p r p∈+ = + .  

3.3) S’anomena 0m a la màquina amb disponibilitat 0 1,...,min ( )i n iu u σ== . 

3.4) Es programa la peça 0j  a la màquina 0m  i s’actualitza 
0 00 0max( , )j ju u q p= + .  

3.5) { }0\Q QJ J j=  i es torna a anar al P3.1. 

4) 1σ σ −=  

En el pas dos, es tracten les peces que estan en el conjunt de QJ . Per ordre de temps de 

procés més temps de post-procés decreixent s’assignen, tot fent iteracions, a la primera 

màquina que està disponible. Es requereix aquest ordre en l’assignació de peces, ja que si 

no es segueix, no es complirà el temps de cicle proposat. En cada iteració de l’algoritme, es 

treu la peça assignada del conjunt QJ . 

Un cop assignades les peces de QJ , es fa el simètric de la programació per tal de poder 

assignar les peces pertanyents al conjunt RJ , que s’assignaran a la primera màquina que 

estigui disponible per ordre decreixent de la suma dels temps de preprocés i de procés. 

Igual com en l’altre conjunt, cada cop que s’assigna una peça, aquesta es treu del conjunt 

RJ . 

Si s’aplica l’algoritme a les dades de l’exemple anterior, els resultats queden de la següent 

manera: 

Exemple 6 (cont): 

En aquesta part de la resolució de l’exemple es veurà el pas 2 de l’algoritme de Gharbi.  
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1) Primerament s’assignaran les peces de { }8QJ = . 

1.1) Com que QJ ≠ ∅  es va al P1.2. 

1.2) La peça 0 Qj J∈ és aquella tal que 
0 0

max ( )
Qj j j J j jp q p q∈+ = + . Com que 

només hi ha una peça, { }0 8j =  amb 
0 0

7j jp q+ = . 

1.3) S’anomena 0m a la màquina amb disponibilitat 0 1,...,min ( )i n iu u σ== . Donat que 

( )6,0,0,0,8σ = , es té que l’instant la disponibilitat ( ) ( )14,12iu σ =  més petita és de 

12 i pertany a la màquina 
2bm . 

1.4) Es programa la peça 8 a la màquina 
2bm  i s’actualitza 

( )
2 0 00 0max( , ) 12 7 19b j ju m u r p= + = + = , per tant ( ) ( )14,19iu σ =  i  al calcular el nou 

vector ( )6,12,0,0,8σ = . La seva assignació es veu a la figura 9.3. 

1.5)   { }0\Q QJ J j=  i es torna a anar al P1.1 

1.1) Com que QJ = ∅ , es va al pas 2. 

 

 

2) S’estableix ( )1 14,8,20,20,12σ σ −= = . Per fer l’invers de σ , cal mirar l’instant de 

finalització jp  de cada peça,  des de maxC ; 20 en aquest exemple. 

Figura 9.3: Gràfica resultant de l’exemple 6 (cont) 
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3) En aquesta segona part, comença la segona part i s’assignen les peces de { }9;10RJ = . 

3.1) Si RJ = ∅  es va al P4. 

3.2) La peça 0 Rj J∈  és aquella tal que 

{ }
0 0

max ( ) max 0 2,3 1 4
Rj j j J j jr p r p∈+ = + = + + =  i pertany a la peça 9.  

3.3) S’anomena 0m a la màquina amb disponibilitat 0 1,...,min ( )i n iu u σ== , amb 

( ) ( )14,12iu σ = , 0 12u =  i pertany a la màquina 
2bm . 

3.4) Es programa la peça 9 a la màquina 
2bm  i s’actualitza 

0 00 0max( , ) max(12,4) 2 14j ju u q p= + = + = , per tant ( ) ( )14,14iu σ =  i  

( )14,8,15,20,12σ = .  

3.5) { }0\Q QJ J j=  i es torna a anar al P3.1. 

Es torna a repetir el punt tres sencer per assignar la peça 10, que s’assigna a qualsevol de 

les dues màquines, ja que hi ha empat amb ( ) ( )14,14iu σ = , quedant 

( )14,8,14,17,12σ = . Finalment queda tornar a invertir σ . 

4) ( )1 6,12,6,3,8σ σ −= = . 

El resultat es mostra gràficament en la figura 9.4 
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9.2.2. Fase II: Millora estàtica 

Un cop es tenen les peces assignades a màquines del seu propi nivell, es té una possible 

solució (segregada) del problema. Aquesta solució, però, és molt probable que presenti 

buits en la seva programació, és a dir, períodes de temps en què no està produint. Per a 

poder obtenir una millora s’aplicarà la capacitat que tenen les màquines de poder fabricar 

les peces de nivells inferiors al seu. Per a poder-ho fer, abans es definiran els temps 

ociosos que tenen les màquines a través d’un vector de dues dimensions ( ),k k
i if w ; on 

k
if representa l’instant on la màquina k comença a no produir i k

iw la durada en què la 

màquina k està parada, :1,...,k m . 

En aquest cas, a una peça ( )0j  d’un nivell es pugui “pujar” (assignar) a una màquina d’un 

nivell superior s’han de complir dues condicions: 

C1. 
0 0

k k
j j i ir p f w+ ≤ + . Aquesta condició vol dir que la durada en què la màquina està 

parada ha de ser més gran o igual que la duració de la peça 0j . 

C2. 
0

k
j ir f≥ . L’instant d’arribada de la peça al sistema, i que per  tant pot ser 

programada, ha de ser més gran que l’instant en què la màquina queda lliure. 

Figura 9.4: Gràfica resultant de l’exemple6 amb l’aplicació 
completa de l’algoritme de Gharbi 
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Aquestes dues condicions fan d’aquest un problema estàtic, ja que només es mou la peça 

que es puja. Es proposa la següent metodologia per “pujar” peces: 

1) Per a les màquines de nivell alt es calculen els vectors de temps lliure ( ),k k
i if w . 

2) S’aplica una cerca en totes les peces de nivell mig i es compara cada peça amb 

els vectors de les màquines de nivell alt. 

2.1) Si una peça compleix les condicions C1 i C2, s’assigna a la màquina de nivell 

alt i s’actualitza la llista de temps ociosos de la màquina on s’ha assignat.  Es repeteix la 

següent peça de la llista; en cas d’haver-les mirat totes, anar a 3). 

2.2) Si una peça no compleix les condicions es busca la següent peça de nivell mig. 

en cas d’haver-les mirat totes, anar a 3). 

3) Es determinen els temps ociosos de les màquines de nivell mig. 

4) S’aplica una cerca en totes les peces de nivell baix i es compara cada peça amb 

els vectors de les màquines de nivell alt, primerament, i mig, després. 

4.1) Si una peça compleix les condicions C1 i C2, s’assigna a la màquina 

corresponent i s’actualitza la llista de temps ociosos de la màquina on s’ha assignat i es 

busca la següent peça, si no n’hi ha cap, es va a 5). En cas que sigui possible s’avancen 

les peces de la màquina de nivell baix. 

4.2) Si una peçano compleix les condicions es busca la següent peça de nivell baix, 

en cas que no n’hi hagi cap, anar a 5). 

5) Avançar tant com es pugui les peces que siguin possibles de les màquines de 

nivell alt i mig. 

Aquest mètode consisteix en, primerament, intentar col·locar treballs de nivell mig a 

màquines de nivell alt per tal de deixar el màxims de temps ociosos a les màquines de 

nivell mig, i seguidament, col·locar els treballs de nivell baix a les màquines de nivell alt i 

mig. Cal notar que una peça de nivell baix s’intentarà de seqüenciar primer a una màquina 

de nivell alt que a una de nivell mig, ja que si no caldria tornar a aplicar l’algoritme per 

tornar-la a pujar. És a dir, la idea és intentar carregar al màxim les màquines més flexibles, 
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sense penalitzar maxC , primer amb peces del seu nivell, després amb  peces del seu nivell 

inferior immediat i per finalitzar amb peces del nivell més baix. 

En l’últim pas (el 5), es té en compte que el fet de moure peces genera nous períodes de 

temps lliures en les màquines i en alguns casos aquests periodes poden permetre un 

avançament de les peces, i aconseguir millorar maxC  respecte la fase 1. 

Exemple 7 

Per entendre millor aquesta fase es presenta un exemple amb 1am = , 1mm = , 1bm =  i les 

peces queden definides en la taula 9.3. 

 

Peça ( )j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nivell ( )k  a a a m m m b b b 

Temps de preprocés ( )jr  2 8 11 1 5 5 0 6 7 

Temps de procés ( )jp  3 2 3 3 2 9 6 2 6 

Temps de postprocés ( )jq  7 3 0 5 3 0 1 2 0 

 

Després d’aplicar la fase 1: Generació d’una solució segregada, les peces queden 

programades tal com mostra la figura 9.5, donant max 16C = . 

 

 

Taula 9.3: Dades de de les peces de l’exemple 7 
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Al analitzar el diagrama de Gantt, i sense parar molta atenció a les de dades de les peces, 

es poden treure conclusions bastant interessants. Les peces de nivell alt, ja no es poden 

millorar més, ja que hi ha buits entre totes elles, és a dir, totes comencen  a la seva data de 

disponibilitat (just acabar el preprocés) jr . 

Es presenta també la taula amb dades que ha originat aquest resultat. 

L’aplicació del segon pas es mostra a continuació; 

 1) Llistar els  vectors de períodes de temps ociós ( ),k k
i if w  de les màquines de 

nivell alt. ( ) ( )1 1
1 1, 0, 2f w = ; ( ) ( )1 1

2 2, 5,3f w = ; ( ) ( )1 1
3 3, 10,1f w = ; ( ) ( )1 1

4 4, 14,f w = ∞ . 

 2)  S’aplica la cerca per les peces de nivell mig. Estudi de la peça 4. 

Figura 9.5: Diagrames de Gantt resultants després 
d’aplicar la fase I a les dades de l’exemple 7. 

(a) (b) 

(c) 
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 2.2) Al comprovar les condicions 1 i 2, es veu que compleix la condició 2 

(
0 1 1 0k

jr f≥ � ≥ ), però no la 1 (
0 0 1 1 1 3 0 2k k

j jr p f w+ ≤ + � + ≥ + ). La següent peça a 

estudiar és la 5. 

 2.1) Al comprovar les condicions C1 i C2, es veu que compleix tant la condició 1 

(
0 0 1 1 6 2 6 3k k

j jr p f w+ ≤ + � + ≤ + ), com la C2  (
0 1 6 6k

jr f≥ � ≥ ). Per al segon període 

ociós de la màquina de nivell alt. Conseqüentment, la peça 5 s’assigna a la màquina de 

nivell alt i s’actualitza la llista de períodes ociosos de la màquina de nivell alt; ara 

( ) ( )1 1
2 2, 7,1f w =  . La següent peça a estudiar és la 6. 

2.2) Si s’estudia la peça 6, dóna el resultat que no es pot pujar a la màquina de 

nivell alt. 

Fent el mateix estudi per les peces de nivell baix amb els períodes ociosos de les màquines 

de nivell alt i mig, tampoc es pot moure res. 

5) S’avança la peça 6 fins a començar-la a l’instant 5 i es redueix maxC  en una 

unitat, ja que la programació de peces a la màquina mitjana deixa de ser el coll d’ampolla 

per ser-ho la màquina de nivell baix. La figura 9.6 mostra les màquines en les quals ha 

canviat la programació de peces després d’aplicar la fase II. 

      

 

 

Figura 9.6: Diagrames de Gantt de les màquines que han 
sofert variacions en la fase II respecte la fase I 

(a) (b) 
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9.2.3. Fase III: Millora dinàmica 

Es proposa una tercera fase, on es transformarà el problema en “dinàmic”. Es parteix 

d’una situació on les màquines de nivell alt poden tenir peces de tot tipus i les de nivell mig 

poden haver absorbit alguna peça de nivell baix. No obstant, les peces de nivell alt segur 

que no han canviat la seva programació respecte la finalització de la fase I, i les peces de 

nivell mig, és probable que tampoc. Per això, és necessària una fase final del procés de 

millora que sigui capaç d’un possible avançament de la programació les peces.  

Donades les característiques del problema, on les màquines poden produir peces del seu 

nivell i els inferiors, l’objectiu intrínsec és passar peces de nivells més baixos a màquines de 

nivells més alts per a fer que les màquines de nivells més estiguin tant carregades com 

sigui possible per acostar-se al coll d’ampolla del problema.  

El mètode proposat consisteix, igual que el mètode proposat en la fase II, en anar “pujant” 

peces a màquines de nivells més elevats. En aquesta fase, però, canvien les condicions 

per a poder “pujar” una peça. Una peça es podrà pujar si arriba abans que el començament 

d’un període ociós a la màquina i el fet de pujar-la millora el maxC , obtenint '
maxC . Una peça 

és candidata a “pujar” si compleix les condicions presentades a continuació: 

C3.  
0

k k
j i ir f w≤ + .  

C4. '
max maxC C<  

A l’hora de resoldre el problema es suposarà que: 

• No es permet la interrupció en la realització de qualsevol peça. 

Cal fixar-se que en les condicions no hi apareix el fet que la durada de la peça sigui més 

petita que la durada del període ociós en la màquina, ja que la fase III 

L’algoritme proposat per aquesta millora és: 



����������	
��
����
�
��������
�������
��
��
������
��
������
��
������
 �� ��
79


 

0) Es llisten els instants de finalització de cada màquina  i s’escull la màquina que té 

maxC . 

1) Selecció del cas depenent del tipus de màquina on estigui maxC . Si maxC  pertany 

a una màquina de nivell alt, Fi. Si maxC  pertany a una màquina de nivell mig, anar a 2). Si 

maxC  pertany a una màquina de nivell baix, anar a 3). 

2) Es llisten tots els temps ociosos de les màquines de nivell alt i de les màquines 

de nivell mig que no continguin maxC  ( ),k k
i if w . Els espais ociosos de cada màquina 

s’ordenaran per ordre creixent de k
if .  

2.1) S’aplica una cerca en totes les peces de la màquina que conté maxC  i es 

compara cada peça amb els vectors dels temps ociosos generats a 2). 

2.3) Si una peça compleix les condicions C3 i C4 , s’assigna, s’actualitza la llista de 

temps ociosos i la llista d’instants de finalització de les màquines, si no es va a la següent 

peça. En cas d’haver acabat la llista de peces, es va a 4). 

3) Es llisten tots els temps ociosos de les màquines de nivell alt, mig i de les 

màquines de nivell baix que no continguin maxC  ( ),k k
i if w . Els espais ociosos de cada 

màquina s’ordenaran per ordre creixent de k
if .  

3.1) S’aplica una cerca en totes les peces la màquina que conté maxC  i es compara 

cada peça amb els vectors dels temps ociosos generats a 3). 

3.3) Si una peça compleix les condicions C3 i C4 , s’assigna, s’actualitza la llista de 

temps ociosos i la llista d’instants de finalització de les màquines, si no es va a la següent 

peça. En cas d’haver acabat la llista de peces, es va a 4). 

4) Si s’ha fet algun canvi, anar a 1), si no fi. 

Els passos de la fase III són bastant similars als de la fase II. En els dos casos l’algoritme 

compara llistes de peces amb llistes de d’espais ociosos. La diferencia recau en 

l’actualització de maxC  per part del tercer pas.  
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La fase II és seria prescindible, ja que els canvis de màquina fets en la fase II també els 

podria haver fet la fase III. El fet d’eliminar la segona fase, però, implicaria que la fase III 

hauria de fer més iteracions, i conseqüentment, actualitzacions i càlculs de maxC  que no 

són necessaris. 

Exemple 7 (cont) 

Es proposa continuar resolent l’exemple previ amb l’aplicació de la fase III. 

 0) Es llisten els instants de finalització de cada màquina i s’obté la següent llista 

{ }14;14;15 . 

 1) { }max 14;14;15 15= , que pertany a una màquina de nivell baix. Per tant, es va a 

3). 

3) Es llisten els temps ociosos de les màquines de nivell alt: ( ) ( )1 1
1 1, 0, 2f w = ; 

( ) ( )1 1
2 2, 7,1f w = ; ( ) ( )1 1

3 3, 10,1f w = ; ( ) ( )1 1
4 4, 14,f w = ∞ . Seguidament el de les màquines de 

nivell mig ( ) ( )2 2
1 1, 0,1f w = , ( ) ( )2 2

2 2, 4,1f w =  i ( ) ( )2 2
3 2, 14,f w = ∞ . Com que no hi ha més 

màquines de nivell baix que la que conté la maxC , ja es tenen tots els temps ociosos 

computats. 

 3.1) S’aplica una cerca en totes les peces la màquina que conté maxC  ( )bm  i es 

compara cada peça amb els vectors dels temps ociosos generats a 3). 

 3.2) La peça 7, tot i complir la condició C3 per tots els espais ociosos, en cap cas 

compleix la millora de maxC  que defineix la condició  C4. Per tant, es s’estudia la següent 

peça de la màquina. 

 3.2) La peça 8 compleix no compleix la condició C3 quan s’estudia el forat 

( ) ( )1 1
1 1, 0, 2f w = , en canvi al estudiar el temps ociós ( ) ( )1 1

2 2, 7,1f w =  es compleix la 

condició C3 i també C4. Per tant la peça 8 es programa a la màquina de nivell alt i 
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s’actualitzen la llista d’espais ociosos en les màquines i la llista d’instants de finalització 

de cada màquina. 

 3.2) Al estudiar la peça 9, s’arriba a la conclusió que no es pot programar en cap 

altra màquina per millorar maxC . 

 4) Com que hi ha hagut una actualització, es passa a 1). 

 1) Amb la nova llista de màquines, s’obté { }max 14;14;13 14= , que pertany a una 

màquina de nivell alt, per tant, fi. 

El resultat de l’aplicació de la fase III queda representat en la figura 9.6. 

      

Figura 9.6: Diagrames de Gantt de les màquines de 
l’exemple 7 despés d’aplicar la fase III. 

(a) (b) 
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10. Experiència Computacional. 

L’experiència computacional es basa en l’execució dels procediments que permeten 
resoldre el problemes 3NSPP i 3NPP. Per resoldre el problema 3NSPP s’apliquen els 
algoritmes 3N.4 i 3N.3, descrits en el capítol 7, i per resoldre el problema 3NPP s’apliquen 
les fases I, II i III descrites en el capítol 9. 

10.1.  Generació dels exemples 

Els exemples han estat generats de manera similar a Gharbi, que alhora els ha generat 
igual que  [5]. Els nombres de peces a tractar n són 20, 50, 100 i 200. Per a cada quantitat 
de peces s’han generat 20 joc de peces. El nombre de màquines m ha estat de 4, 5, 6, 8 i 
10 i en cap cas cap tipus de màquina de cap nivell ha estat superior a 4, la distribució de les 
màquines queda representada en la taula 10.1. Els temps de procés s’han generat 
mitjançant una distribució discreta uniforme [1,10]. S’ha considerat que les peces de nivell 
alt formaran entre el 20 i el 30% del total de les peces, les de nivell mig, entre el 20 i el 50% 
i les de nivell baix entre el 20 i el 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els temps de preprocés i postprocés s’han s’ha extret d’una distribució discreta uniforme 

similar a la que planteja Gharbi i té la forma [ ]1, ( / )K n m , on K és un enter positiu igual a 3 i 

5. El paràmetre K afecta, per tant, a les distribucions dels temps de preprocés i de 
postprocés. 

 4a 4b 
4

c 
5a 5b 

5

c 
6a 6b 

6

c 
6d 6e 

6

f 
6g 

am  2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 

mm  1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 

bm  1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 

 
8a 8b 

8

c 
8d 8e 

8

f 
10a 10b 

10

c 
10d 10e 

10

f 

am  4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 

mm
 

2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 

bm  2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 

Taula 10.1:Taula amb l’a distribució de les màquines. 
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Per els casos amb 20 peces, s’han descartat els estudis amb 8 i 10 màquines i pels casos 
amb 50 peces s’han descartat els estudis amb 10 màquines. S’obté així que s’han realitzat 
un total de 3000 execucions repartidess a parts iguals entre el problema 3NSPP i 3NPP. 

 

10.2.  Aplicacions i software programari utilitzat 

Amb la finalitat d’agilitar i automatitzar els càlculs s’han desenvolupat dues aplicacions 
informàtiques utilitzant el Microsoft excel i Microsoft Visual Basic for applications [6], [7], [8]. 
L’aplicació per a resoldre el problema 3NSPP es troba en el fitxar adjunt 3NSPP.xls (veure 
Annex D) i l’aplicació que resol el problema 3NPP al fitxer 3NPP.xls (veure Annex E).  Les 
aplicacions han estat executades en una Pentium D  2.2GHz  i 2GB de R.A.M. 

10.2.1.1. Aplicació 3NSPP: 

Un cop oberta l’aplicacio 3NSPP.xls, l’usuari es trobarà amb un entorn gràfic que en la 
mateixa pestanya on s’introdueixen les dades inicials mostra també els resultats. La figura 
10.1 mostra una imatge de l’aplicació per al programa 3NSPP. 

 

 

Els passos a seguir per a l’obtenció de resultats són els següents: 

1. Omplir les cel·les de les màquines amb el nivell de cadascuna utilitzant el selector 
que apareix al pitjar sobre la cel·la.  Col·locar primer les de nivell alt, posteriorment 
les de nivell mig i finalment les de nivell baix. 

Figura 10.1: Pantalla de presentació del fitxer 3NSPP.xls 
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2. Omplir les cel·les de les peces amb el temps de producció de cada una. Aquest 
valor ha de ser entre 1 i 10. 

3. Pitjar la comanda “Aplicar algoritme a les dades entrades manualment”. 

Automàticament l’aplicació calcularà el resultat de maxC  en la situació inicial descrita en el 

capítol 5, i aplicarà els algoritmes descrits en el capítol 7 per tal d’optimitzar maxC . Els 

resultats queden presentats a la banda dreta, tal i com mostra la figura 10.2, de la pestanya 

mostrant les maxC  per ambdós casos i el % de millora.  

 

 

Hi ha l’opció també d’obtenir resultats per 20 jocs de peces. Per fer-ho, els passos a seguir 
són els següents: 

1. Omplir les cel·les de les màquines amb el nivell de cadascuna utilitzant el selector 
que apareix al pitjar sobre la cel·la.  Col·locar primer les de nivell alt, posteriorment 
les de nivell mig i finalment les de nivell baix. 

2. Omplir la pestanya “full1” amb els 20 jocs de peces. 

3. Pitjar la comanda “Calcula resultats jocs”. 

10.2.1.2. Aplicació 3NPP 

Un cop oberta l’aplicació 3NPP.xls, l’usuari es trobarà amb un entorn molt similar al de 

l’aplicació 3NSPP.xls. La diferència recau en la visualització dels temps de preprocés ( )jr  i 

els de postprocés ( )jq . L’entorn gràfic de l’entrada de dades es mostra en la figura 10.3. 

Figura 10.2: Pantalla amb un exemple resolt  del fitxer 
3NSPP.xls 
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Pel què fa a la presentació dels resultats, aquesta aplicació presenta els resultats obtinguts 

per maxC  després d’aplicar la fase I, després d’aplicar la fase II, després d’aplicar la fase III i 

després d’aplicar la fase III sense haver aplicat la fase II. L’entorn gràfic es mostra a la 
figura 10.4. 

 

 

10.3.  Presentació dels resultats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts després d’executar per als exemplars 
creats les aplicacions 3NSPP.xls i 3NPP.xls. A la memòria es presenten els resultats ja 
tractats i tractats dels estudis realitzats. Per a més informació es pot consultar als annexes 
A i B.  

Figura 10.3: Pantalla la introducció de dades del fitxer 
3NPP.xls 

Figura 10.3: Pantalla que mostra els resultats  del fitxer 
3NPP.xls 
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10.3.1. Estudi del problema 3NSPP 

Les següents taules presenten els resultats mitjans d’aplicar els algoritmes presentats en el 
capítol 7 als jocs de 20, 50, 100 i 200 peces. Primerament s’ha realitzat un estudi de la 

millora que proporciona en el valor de maxC  l’algoritme en funció del nombre de peces i 

posteriorment en funció de la proporció de màquines de cada nivell. 

Les millores es presenten en forma percentual i no en unitats de temps degut a que la 
quantitat de peces influeix considerablement en aquesta variació. Una millora es calcula tal 
com mostra l’equació 10.1. 

max max

max

situacióinicial aplicacióaloritme

situacióinicial

C C

C

−
  (eq. 10.1) 

A) Estudi en funció del nombre de peces 

La taula 10.2 mostra el resultat de l’estudi en funció del nombre de peces després de 
l’aplicació de l’algoritme 3N.5 a totes les combinacions de màquines mostrades a la taula 
10.1. A la primera columna es visualitzen les quantitats de peces i a la segona la millora 
obtinguda en cada cas. 

 

n Millora obtinguda per 
l'aplicació de 

l'algoritme 3N.5 
20 28,8% 
50 31,9% 

100 28,9% 
200 30,4% 

 

Les mitjanes de tots els casos estudiats donen una millora que està al voltant del 30%. Per 
aquest problema, doncs la influencia de la quantitat de peces és negligible. 

B) Estudi per proporció de màquines 

Un cop estudiada la influència de la quantitat de peces i veure que aquesta és negligible, és 
interessant estudiar com si la millora és més o menys important en funció de la proporció 
de màquines de cada tipus sense tenir en compte la quantitat de peces. S’han considerat 
els següents casos: 

Taula 10.2: Millota obtinguda per l’aplicació de l’algoritme 3N.5  
separada per quantitat de peces  en el problema 3NSPP. 
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1. ;a m a bm m m m> > . Aquest cas està format per les distribucions de màquines 4a, 6a, 

6b, 8a i 10a. 

2. ;m a m bm m m m> >  que la resta. Aquest cas està format per les distribucions de 

màquines 4b, 6c, 6e, 8b i 10b. 

3. ;b a b mm m m m> > . Aquest cas està format per les distribucions de màquines 4c, 6d, 

6f, 8c i 10c. 

4. ;a m a bm m m m< < . Aquest cas està format per les distribucions de màquines 5a, 6e, 

6f, 8d i 10d. 

5. ;m a m bm m m m< < . Aquest cas està format per les distribucions de màquines 4b, 6b, 

6d, 8e i 10e. 

6.   ;b a b mm m m m< < . Aquest cas està format per les distribucions de màquines 4c, 

6a, 6c, 8f i 10f. 

7. a m bm m m= = Aquest cas és el 6g. 

Els resultats queden presentats en la taula 10.3 
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 Combinació 
Millora obtinguda 
per l'aplicació de 

l'algoritme 
  Combinació 

Millora obtinguda 
per l'aplicació de 

l'algoritme 

4a 42,7%  5a 4,2% 
6a 61,7%  6e 4,6% 
6b 44,8%  6f 0,5% 
8a 43,2%  8d 12,4% 

a mm m>  

a bm m>  

10a 34,9%  

a mm m<  

a bm m<  

10d 8,9% 
 Mitjana 45,5%   Mitjana 6,1% 

4b 35,4%  5b 35,0% 
6c 61,7%  6b 44,8% 
6e 4,6%  6d 34,8% 
8b 38,6%  8e 25,6% 

m am m>  

m bm m>  

10b 31,6%  

m am m<  

m bm m<  

10e 25,1% 
 Mitjana 34,4%   Mitjana 33,0% 

4c 9,9%  5c 52,5% 
6d 34,8%  6a 61,7% 
6f 0,5%  6c 61,7% 
8c 8,9%  8f 42,7% 

b am m>  

b mm m>  

10c 20,1%  

b am m<  

b bm m<  

10f 44,0% 
 Mitjana 14,8%   Mitjana 52,5% 

    a m bm m m= =  6g 24,4% 
     Mitjana 24,4% 

 

Els resultats mostren una clara influència de la proporció de màquines en la millora 
obtinguda. Com més màquines de nivell alt i menys de nivell baix, major és la millora que 
s’obté. La combinació de màquines que mostra millor aquesta tendència és la 6a i la 6f. En 

la 6a on am = 3 , mm = 2 i bm = 1 s’observa una millora molt gran del 61,7%. Aquesta millora 

és deguda a que hi ha poques peces de nivell alt i moltes màquines. Aquest fet provoca 
una gran quantitat de temps ociosos que són omplerts quan se’ls dóna la capacitat 
d’absorbir peces de nivells més baixos. 

Al costat contrari hi ha la combinació 6f que provoca una millora del 0,5%.  La combinació 

de màquines en aquest cas és am = 1 , mm = 2 i bm = 3, i aquest resultat és evident, ja que 

les peces de nivell baix queden ben distribuïdes en les màquines de nivell baix, la quantitat 
màxima de peces d’un nivell distribuïda per la quantitat màxima de màquines. 

10.3.2. Estudi del programa 3NPP 

Per la resolució del problema 3NPP s’ha utilitzat un mètode que consta de tres fases. 
Primerament s’ha aplicat la fase I que genera una solució segregada i posteriorment dues 

Taula 10.3: Resultats de l’estudi per proporció de 
màquines en el problema 3NSPP. 
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fases de millora, una estàtica (fase II) i dinàmica (fase III). Els estudis realitzats en aquest 
cas  es realitza un estudi de l’eficiència de l’algoritme en funció del nombre de peces, en 
funció de la proporció de màquines i en funció del paràmetre K. Per acabar, s’ha estudiat 
també el comportament del resultat en funció de l’aplicació o no de la fase II de millora 
estàtica. 

A) Estudi en funció del nombre de peces 

Per il·lustrar aquest estudi, es presenta la taula 10.4, que mostra les millores obtingudes en 
l’aplicació de cada fase respecte l’aplicació de la fase I. 

 

n Fase I - 
Fase II 

Fase I - Fase 
II - Fase III 

Fase I - 
Fase III 

20 2,6% 10,9% 9,8% 
50 3,6% 9,5% 7,7% 

100 1,6% 5,7% 4,4% 
200 1,4% 6,0% 5,3% 

 

Es pot comprovar en la taula 10.4 que la millora més gran de la maxC  es produeix en 

l’aplicació de la fase III, ja sigui aplicada directament a la solució segregada (columna 4) o 
després de la fase II (columna 3).  

La fase II produeix millores més petites, i això és degut a què, per la seva naturalesa, no 
permet el desplaçament de peces dins d’una mateixa màquina. Aquesta fase només 
provocarà una millora si la peça que es desplaça a una màquina d’un nivell superior és 

l’última en acabar el seu temps de postprocés, o sigui, la que produeix la maxC . En canvi, a 

la fase III una peça pot no ser la causant directa del valor maxC  però al programar-se en 

una màquina de nivell superior, pot permetre l’avançament d’una segona peça que sí que 

comporti maxC . 

B) Estudi per proporció de màquines 

S’ha realitzat el mateix estudi que en l’apartat 10.3.1 considerant les mateixes 
combinacions de màquines i en aquest cas, les diferents fases. Els resultats es mostren a 
la taula 10.5. 

 

Taula 10.4: Resultats de l’estudi per quantitat de 
peces en el problema 3NPP. 
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  Fase I - 
Fase II 

Fase I-
FaseII - 
Fase III 

Fase I - Fase 
III 

4a 3,4% 15,0% 13,8% 
6a 7,4% 25,9% 24,9% 
6b 2,6% 6,1% 2,7% 
8a 4,6% 11,1% 6,7% 

a mm m>  

a bm m>  

10a 1,4% 4,3% 3,2% 
 Mitjana 3,9% 12,5% 10,3% 

4b 2,4% 10,9% 10,9% 
6c 5,1% 18,2% 15,7% 
6e 1,6% 3,4% 2,3% 
8b 3,0% 9,3% 6,6% 

m am m>  

m bm m>  

10b 0,9% 3,7% 2,5% 
 Mitjana 2,6% 9,1% 7,6% 

4c 0,2% 2,7% 2,1% 
6d 0,4% 0,9% 0,5% 
6f 0,1% 0,4% 0,4% 
8c 0,1% 0,4% 0,2% 

b am m>  

b mm m>  

10c 0,3% 1,0% 0,7% 
 Mitjana 0,2% 1,1% 0,8% 

5a 0,3% 1,5% 1,5% 
6e 1,6% 3,4% 2,3% 
6f 0,1% 0,4% 0,4% 
8d 1,7% 2,8% 1,2% 

a mm m<  

a bm m<  

10d 0,2% 0,3% 0,2% 
 Mitjana 0,8% 1,7% 1,1% 

5b 1,4% 2,9% 1,8% 
6b 2,6% 6,1% 2,7% 
6d 0,4% 0,9% 0,5% 
8e 0,7% 2,4% 1,5% 

m am m<  

m bm m<  

10e 0,6% 1,2% 0,4% 
 Mitjana 1,1% 2,7% 1,4% 

5c 4,5% 18,9% 18,4% 
6a 7,4% 25,9% 24,9% 
6c 5,1% 18,2% 15,7% 
8f 2,9% 10,3% 7,9% 

m am m<  

m bm m<  

10f 4,1% 10,1% 6,5% 
 Mitjana 4,8% 16,7% 14,7% 

a m bm m m= =  6g 1,3% 5,7% 4,7% 
 Mitjana 1,3% 5,7% 4,7% 

 Taula 10.5: Resultats de l’estudi per proporció de 
màquines en el problema 3NPP. 
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Si dintre de l’anàlisi de per proporció de màquines es mira quina fase és la que més millora 
suposa, el resultat continua sent el mateix que en l’estudi per nombre de peces, i és que la 
fase III és la que més millora el resultat independentment de l’aplicació o no de la fase II.  

Tot i que l’ordre de magnitud és diferent, els resultats mostren la mateix tendència que en 
l’estudi fet pel problema 3NSPP. Les millores més grans es produeixen en les 
combinacions de màquines tenen com a màxim les màquines de nivell alt o com a mínim 
les màquines de nivell baix. 

C) Estudi en funció del paràmetre K 

El paràmetre K afecta a la distribució dels temps de preprocés i postprocés; com més gran 
és K, més grans poden ser els temps de preprocés i el postprocés. En aquest estudi es 
pretén observar, l’afectació o no del paràmetre K en l’eficiència de l’algoritme. Els resultats 
es mostren a la taula 10.6 

 

 K = 3 K = 5 

n Fase I - 
Fase II 

Fase I-
FaseII - 
Fase III 

Fase I - 
Fase III 

Fase I - 
Fase II 

Fase I-
FaseII - 
Fase III 

Fase I - 
Fase III 

20 1,4% 11,1% 11,0% 3,8% 10,7% 8,5% 
50 1,9% 9,6% 8,7% 5,3% 9,4% 6,7% 
100 0,5% 5,8% 5,3% 2,6% 5,7% 3,6% 
200 0,3% 6,5% 6,4% 2,5% 5,6% 4,1% 

Mitjana 1,0% 8,2% 7,8% 3,6% 7,8% 5,7% 

 

Al observar els resultats, es pot veure que K afecta poc al resultat, però influencia, ja que 
amb K’s menors i iguals temps de producció i el desplaçament d’alguna peça en les fases II 
i III afecta més al resultat que no pas amb una K gran. És a dir, amb K’s petites i iguals 
temps de producció, les peces tendiran a entregar-se totes al mateix temps i al desplaçar-
ne una, n’hi ha una altra que s’entrega gairebé al mateix instant. Per tant, la millora és 
menor. 

D) Estudi de l’eficiència de l’aplicació de la fase II. 

Un cop vista la eficiència reduida que proporciona per si sola la fase II, millora estàtica, hom 
es pot qüestionar si realment cal aplicar-la o no. Si es comparen els resultats de les millores 
obtingudes aplicant fase I – fase II – fase III o només fase I – fase III, s’obtenen els 

Taula 10.6: Resultats de l’estudi afectació de K en el 
problema 3NPP. 
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resultats presentats a la taula 10.7. El paràmetre millora es presenta mitjançant l’equació 
10.2. 

max max

max

I II III I III

I II III

C C

C
− − −

− −

−
  (eq. 10.2) 

 

n Comparativa amb fase 
II - Sense fase II 

20 -1,8% 
50 -2,3% 

100 -1,5% 
200 -1,0% 

Mitjana -1,7% 

 

 

En la taula es pot veure que l’aplicació de la fase II tot i no aportar grans resultats per si 
sola, mereix ser considerada, ja que els resultats posteriors de l’aplicació de la fase III 
presenten una tendència millor. 

10.4.  Conclusions de les comparatives 

A continuació es presenten les conclusions de les comparatives estudiades pels dos 
problemes, 3NSPP i 3NPP. 

A) 3NSPP 

Les conclusions que s’extreuen després de l’aplicació de l’algoritme són: 

• En línies generals l’algoritme aporta grans millores independentment de la quantitat 
de peces amb què es treballi. 

• Donada la distribució de peces grans (20-30%), mitjanes (20-50%) i petites (20-
60%), la proporció de màquines sí que afecta molt al resultat. Normalment hi haurà 
més peces de nivell baix que d’altres i un sistema amb moltes màquines de nivell 
baix, serà capaç de produir-les sense necessitat d’haver d’assignar-ne a les 
màquines de nivell alt. Per tant, els sistemes on més es millora és quan la relació 

am / bm és elevada. 

Taula 10.7: Resultats de l’estudi afectació de K en el 
problema 3NPP. 
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B)3NPP 

Un cop estudiada l’afectació al resultat de les tres fases en diferents situacions, s’arriba a 
les següents conclusions: 

• L’aplicació de la fase III és la que aporta una millora més gran a la solució inicial i 
aquesta continua sent la més gran tant si s’aplica la fase II com si no. 

• Igual que en el problema 3NSPP, la proporció de màquines de cada nivell afecta al 

resultat obtenint  millora en els sistemes amb una relació am / bm  elevada. 

• La fase II és necessària per obtenir un millor resultat en la fase III. 

• Com més gran és el paràmetre K (major amplitud de la distribució dels temps de 
preprocés i postprocés), més dificil és millorar els resultats de la fase I amb 
l’execució de les fases II i III, s’obté una millora més gran. 
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11.  Pressupost 

Tot seguit es presenta el pressupost associat al projecte basat en el desenvolupament de 
les dues aplicacions. Per aquest pressupost s’ha tingut en compte la necessitat de dos 
professionals, un Enginyer Industrial i un informàtic que doni suport a les tasques de 
programació. Cadascun d’ells s’ha encarregat de les següents tasques: 

Enginyer industrial: 

• Anàlisi de la situació actual i definició dels límits del problema. 

• Estudi dels diferents mètodes de resolució. 

• Fixar els dos mètodes de resolució (3NSPP i 3NPP). 

• Transferència de la informació a l’informàtic 

• Estudis realitzats 

• Conclusions 

Informàtic: 

• Programar el software 

• Aplicar el software als exemples generats. 

Els resultats de l’estudi es veuen a la taula 11.1. Per a més informació sobre el planning del 
projecte, veure annex C. 

Professional Cost unitari (�/h) Quantitat (h) Cost total (�) 

Enginyer industrial 48 �/h 138 h 6.624 � 

Informàtic 28 �/h 102 h 2.856 � 

  Subtotal 9.480 � 

  IVA (16%) 1.517 � 

   10.997 � 

 
Taula 11.1: Pressupost d’implementació del projecte 
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Tot i que no es faran estudis de l’impacte que podria tenir de la implementació d’alguna de 
les aplicacions desenvolupades a la indústria real, es creu convenient citar alguns exemples 
on es podrien observar reduccions en els costos: 

• Mà d’obra directa; una millor gestió de la programació permetria tenir als operaris 
ocupats constantment. 

• Temps ociosos de la maquinària; en el problema 3NPP, es consideren temps 
ociosos de les màquines, i al assignar més peces a les màquines de nivell alt i mig, 
aquestes estan ocupades més temps i per tant tenen menys temps ociosos. 

• Gestió dels estocs; al poder programar les peces abans, aquestes generen menys 
estoc de producte entremig, i per tant es precisa menys espai al magatzem pels 
estocs. 
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12.  Estudi d’impacte ambiental 

La implementació en la indústria d’un projecte d’organització industrial, com aquest, implica 
considerar diversos aspectes mediambientals. 

Un projecte que millori l’instant d’acabada de la última peça implica que es tarda menys 
temps a fabricar un conjunt de peces, i això pot portar a estalvis energètics pel que fa a 
llum. En els casos en què les màquines tot i estar parades consumeixen energia (un forn 
industrial per exemple), el fet de disminuir-ne els temps ociosos comporta també un estalvi 
energètic. 

Al començar a fabricar més peces just en el seu instant d’arribada al sistema s’evita haver-
les de transportar al magatzem i després al sistema productiu. En el cas de l’estampat de 
l’automòbil hi ha plantes separades fins a 800km l’estampat de l’ensamblatge, per tant, 
evitar un doble transport disminueix les emissions de CO2. 

El fet de començar a produir quan arriben les peces al sistema ajuda també a la reducció 
de magatzems dins de les plantes amb tots els estalvis energètics que això comporta com 
sistemes d’il·luminació, calefacció i refrigeració... 

Finalment, el fet d’utilitzar una eina informàtica permet disminuir els suports físics 
necessaris per la presa de dades i càlculs, conseqüentment disminueix el consum de 
paper. 
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13. Conclusions 

El problema tractat en aquest projecte és el de la programació d’un conjunt de peces 
classificades en 3 nivells  a un conjunt de màquines en paral·lel classificades també en els 
mateixos nivells. L’objectiu considerat ha estat el de minimitzar l’instant de finalització de la 
última peça.  

La  proposta de classificació per nivells va sorgir després de l’observació d’un cas en la 
industria real on les peces es programen en una màquina o una altra en funció de les seves 
dimensions. Aquesta secció és l’estampació de xapes en la indústria de l’automòbil i les 
peces s’acostumen a classificar com a grans, mitjanes o petites. Degut a la naturalesa de 
les màquines (línies de premses) cada tipus de peça es programa a una màquina del seu 
tipus. 

La situació inicial és definida per quan les màquines produeixen unicament els peces del 
seu nivell. Aquesta, s’ha comparat amb la situació on les màquines d’un determinat nivell 
poden produir les peces del seu nivell i els seus inferiors i s’ha comprovat que és una 
solució poc eficient en la producció. 

En una primera part del projecte, s’ha suposat que les peces estaven disponibles per ser 
programades a l’instant inicial. Per a resoldre aquest problema s’han desenvolupat uns 
algoritmes partint de la base iniciada per Lin i Liao [1] que resol el problema per dos nivells.  

Després de l’aplicació de l’algoritme desenvolupat a diversos exemplars de peces, s’ha 
pogut comprovar que la millora més gran s’aconsegueix quan hi ha més màquines de nivell 
alt i quan el nombre de màquines de nivell baix és mínim, aconseguint unes millores de 
l’instant de finalització de la última peça de fins al 60%. Quan el nombre de màquines de 
nivell baix és màxim i el de nivell alt és mínim la millora obtinguda és més reduïda i es mou 
amb valors al voltant del 6-14%, arribant en alguns casos a no obtenir cap millora. 

Un fet que no té influència sobre el resultat és la quantitat de peces amb les que es treballi. 
Amb els exemplars generats de peces amb lots de 20, 50, 100 i 200 s’han aconseguit 
millores voltant del 30% en tots els casos. Es pot doncloure doncs, que els temps morts de 
les màquines disminueixen. 

Per intentar adaptar el problema més encara a la realitat industrial, s’ha tingut en compte 
que en la fabricació de qualsevol producte i intervé més d’un procés. Per tant, com que no 
es tenen totes les peces disponibles a l’instant inicial ni just quan surten de la màquina 
estan llestes com a producte acabat, s’han introduït els conceptes de temps de preprocés i 
postprocés. 
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Per la resolució d’aquest nou problema s’ha dissenyat un mètode separat en tres fases i, 
igual com en la primera part del projecte, s’ha comparat el resultat amb una situació inicial, 
aquest cop donada per la fase I. La fase I resol el problema amb l’algoritme proposat per 
Gharbi i Haouari [4] en el cas que hi hagi més d’una màquina per un determinat nivell i amb 
una heurística pel cas on n’hi hagi només una. 

La fase II, proposa un desplaçament de peces per omplir els buits deixats en la fase I però 
sense permetre avançaments de les peces dins d’una mateixa màquina. Les millores 
obtingudes amb diversos exemplars de peces donen uns valors al voltant de l’1 %. 

La fase III segueix la mateix metodologia que la fase II, però permetent un avançament de 
les peces en una mateix màquina, i només permetent omplir espais de temps ociosos de 
les màquines en cas de millora. En aquest cas, les millores després d’aplicar les fases II i III 
en els exemplars han tingut valors al voltant del 8%. 

Després de veure els resultats, s’ha estudiat si l’aplicació de la fase II afectaria al resultat 
després d’aplicar la fase III. S’ha arribat a la conclusió que els resultats obtinguts són un 1-
2% millors quan s’aplica la fase III després d’aplicar la fase II, enlloc d’aplicar la fase III 
directament. 

13.1.  Possibles vies d’estudi 

Un cop finalitzats els estudis del present projecte, penso que hi ha múltiples vies en les que 
es podria continuar desenvolupant el projecte. Entre elles m’agradaria citar-ne dues, que 
són les que trobo més interessants: 

• Incorporació de temps de preparació de les màquines per a cada tipus de peça. 

• Durant el projecte s’ha suposat que totes les peces tenien la mateixa velocitat de 
producció en totes les màquines, aquest fet no seria així en una planta real. Per tant 
proposo que el temps de procés de cada peça sigui diferent en cada tipus de 
màquina. 
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