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Resum 

El problema tractat en el present projecte es basa en un sistema productiu format per tres 

màquines idèntiques en paral·lel, cada una d’un nivell diferent, per on s’espera que passin 

un conjunt de peces dividides en els mateixos tres nivells i definides pels seus temps de pre-

procés, procés i post-procés. Considerant, per tant, que cada màquina podrà processar les 

peces amb un nivell igual o inferior al seu. 

Aquest projecte té com a objectiu minimitzar l’instant de finalització de la última peça present 

en el sistema (Fmax) i, alhora, minimitzar la penalització (p) associada al cost d’utilitzar 

màquines amb tecnologies menys eficients per produir les peces.  

El problema plantejat es resoldrà mitjançant tres grups d’heurístiques per tal d’obtenir un 

conjunt de solucions (programacions de peces en màquines) no dominades. Tots els 

procediments es basen en una estructura de resolució comuna on a partir d’unes 

seqüències inicials és realitza una exploració arborescent (Fase 1) seguida d’un fase de 

millora de les solucions obtingudes en la primera (Fase 2). 

Les heurístiques 1-step es caracteritzen per realitzar un pas per explorar un nou node i on la 

presa de decisions no té en compte si el moviment realitzat serà beneficiós o no per 

moviments futurs. Partint de l’heurística amb una estructura més senzilla i restrictiva, es 

dissenyen tres noves heurístiques modificant els criteris d’exploració de la Fase 2.  

A partir de l’estructura que obté solucions de més qualitat i modificant l’estructura de la Fase 

2, es dissenyen les heurístiques 2-steps i all candidates per intentar trobar solucions no 

dominades de major qualitat. L’heurística 2-steps és caracteritza per realitzar dos passos per 

explorar un nou node, prenent decisions a més llarg termini i dirigint l’exploració a les 

branques amb solucions de major qualitat. Per altra banda, l’heurística all candidates pretén 

augmentar, de manera considerable, el número de nodes explorats de forma controlada. 

Com a resultat dels procediments, s’obtenen diverses seqüències factibles per cada 

màquina amb els seus valors de p i Fmax corresponents. D’aquesta manera el responsable 

de la producció pot escollir, depenent de les necessitats del moment, la programació 

adequada segons el seu cost associat i el seu instant global de finalització de les peces. 

Per tal 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 200 peces on s’analitzen: el nombre mitjà de solucions 

no dominades trobades, el temps necessari per trobar-les i la dominància existent entre les 

solucions obtingudes amb els diferents procediments proposats. 
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1. Glossari 

n nombre total de peces a programar. 

j índex de referència per les peces, j = �1,… , n�. 
m nombre total de màquines, m = 3. 

i índex de referència de les màquines, i = �1, 2, 3�. 
K nombre total de nivells, K = 3. 

k índex de referència dels nivells, k = �H, L,M� 
nk nombre de peces del nivell k. 

mk nombre de màquines del nivell k. 

k j nivell de la peça j. 

r j temps de pre-procés o d’arribada de la peça j, amb  j = �1,… , n�. 
p j temps de procés de la peça j, amb  j = �1,… , n�. 
q j temps de post-procés de la peça j, amb  j = �1,… , n�. 
l i nivell de la màquina i. 

�� seqüència inicial A de n peces. 

�� seqüència inicial B de n peces. 

J iA, J iB seqüència de les peces assignades a la màquina i, segons l’ordre de la 

seqüència inicial A o B, respectivament. 

JA, JB matrius m	x	n que tenen per files els vectors JiA i JiB respectivament, és a dir, 

les seqüències de les peces a cada màquina. 

J i seqüència de les peces assignades a la màquina i corresponent a la millor 

seqüència entre JiA i JiB. 

t[j]  instant de sortida de la peça que ocupa la posició [j] en la seqüència Ji de la 

màquina i on està assignada. 

TiA, TiB vectors instant de sortida de les peces per cada màquina i segons l’ordre de la 

seqüència inicial A o B respectivament i que té com a component t[j]. 

f[j]  instant de finalització de la peça que ocupa la posició [j] en la seqüència Ji, és 

a dir, quan surt del sistema. 

FiA, FiB vectors instant de finalització de les peces per cada màquina i segons l’ordre 

de la seqüència inicial A o B respectivament i que té com a component f[j]. 

Fmax instant global de finalització, que indica l’instant de finalització de la última 

peça present en el sistema. 



Pág. 8  Memoria 

 

Fmax i  instant global de finalització de la màquina i, és a dir, l’instant de finalització de 

la última peça present a la màquina i. 

��max vector que conté els instants de globals de finalització de cada màquina Fmax i. 

p penalització global per canvi de nivell. 

s índex de referència de les solucions. 

�� solució s que conté F�max, p, J�, J�� , J�� . 

  llista de solucions ρ� �  = �ρ", … , ρ�� 
ms índex de referència de les millors solucions per cada penalització p. 

�#$�
 conté la millor solució ρ�	trobada per una p determinada. 

%  llista de millors solucions ρ&'�, % ⊂   �	% = )ρ"", … , ρ&'�* 
jc  peça j candidata a canviar d’un nivell superior a un nivell immediatament 

inferior, sempre que el nivell de la peça sigui igual o inferior al de la màquina 

destí i que la peça no tingui el moviment restringit. 

JC conjunt de peces candidates a canviar de nivell, jc ∈ -.. 

jm  millor peça candidata a canviar de nivell superior a un nivell immediatament 

inferior ja que és la que produeix una major disminució de Fmax, jm ∈ -. 

v índex de referència dels nodes marcats. 

node v node marcat durant la Fase 1 i analitzat a la Fase 2 amb components ρ/ i CPv. 

CPv peces j que tenen prohibit el moviment de canvi de nivell amb v ⊂ s. 

AjcA , AjcB vector advance que conté la reducció de t[j]  d’una peça que ocupa la posició [j] 

de la seqüència Ji si es treu la peça jc de la màquina origen i. 

DjcA , DjcB vector delay que conté l’augment de t[j] d’una peça que ocupa la posició [j] de 

la seqüència Ji+1 si s’afegeix la peça jc a la màquina destí i+1. 

Qi vector que conté els valors dels temps de post-procés qj de les peces 

programades a la seqüència Ji. 

Etapa 1 etapa corresponent a la cerca de solucions de la Fase 1. 

Etapa 2 etapa corresponent a la cerca de solucions durant les dues primeres iteracions 

de la Fase 2. 

Etapa 3 etapa corresponent a la cerca de solucions un cop realitzades les dues 

primeres iteracions la Fase 2. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

La idea de realitzar aquest projecte va començar durant la meva estada en una empresa del 

sector elèctric mitjançant un conveni de cooperació educativa per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes. En l’empresa, la injecció de peces de plàstic i el muntatge 

dels productes es realitzava sense cap planificació ni programació. Depenent de les 

necessitats del dia i l’experiència dels seus encarregats, determinaven en el moment quines 

peces havien de produir o quins articles havien de muntar.  

En haver cursat l’assignatura Direcció d’operacions, corresponent a la intensificació gestió, 

em vaig adonar que podia ser interessant implementar algun procediment a l’empresa, per 

tal d’obtenir, de manera ràpida i eficient, una programació de les operacions a dur a terme 

per un horitzó temporal determinat. Tot i la idea, l’empresa estava focalitzant el seus 

esforços en una altra direcció i van desestimar la meva proposta. 

Malgrat això, com que aquest tema em seguia interessant i agradant, vaig proposar-li al meu 

tutor realitzar un projecte que hi estigués relacionat, tenint en compte les característiques 

observades en la situació real. 

2.2. Motivació 

La principal motivació va ser l’interès pel propi tema estudiat, és a dir, l’interès per intentar 

trobar la manera de resoldre un problema comú que actualment tenen moltes empreses i 

que havia constatat durant un conveni de pràctiques. Per altra banda, també em va 

interessar poder aprendre llenguatge C# i utilitzar una plataforma com el Visual Studio per 

tal de programar les diferents heurístiques i així obtenir els resultats. 

2.3. Punt de partida 

El punt de partida són els projectes de final de carrera Programació de peces a múltiples 

nivells en un taller de línies de premses de Xavier Garriga [1] i, principalment, Programació 

multi-criteri de peces en un taller de màquines en paral·lel amb especialització de Josep 

Aballó [2]. Concretament, els procediments proposats són una evolució de l’Heurística 3 

estudiada en el projecte realitzat per Josep Aballó. 
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3. Introducció 

Actualment en les indústries cal produir una gran diversitat de productes amb uns requisits 

concrets i de la manera més competitiva possible, adaptant-se als constants canvis en les 

línies de producció. Per tal d’aconseguir èxit i eficiència no n’hi ha prou disposant dels 

recursos necessaris sinó que cal gestionar i organitzar la manera d’utilitzar-los. Per tant, un 

factor clau és la programació d’operacions que permet definir de manera eficient en quin 

recurs disponible i en quin instant s’ha de dur a terme cada una de les operacions. 

En moltes empreses, la programació de la producció es resolia i es resol de manera manual, 

utilitzant com a criteris l’experiència personal dels treballadors, però aquest mètode de 

resolució no garanteix la qualitat de la solució escollida. D’aquí sorgeix la necessitat de 

trobar eines que permetin resoldre aquest tipus de problema proporcionant solucions que, si 

no es pot garantir que siguin òptimes, siguin de qualitat.  

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és definir, desenvolupar i analitzar diferents procediments que 

siguin capaços de programar un conjunt de n peces classificades en el cas particular de K = 

3 nivells (nivell alt, mitjà i baix), en un conjunt de m = 3 màquines idèntiques, distribuïdes en 

paral·lel i cada una associada a un nivell. 

Cada peça i cada màquina estarà definida pel seu nivell determinant a quina/es màquina/es 

es pot processar la peça corresponent. A més, cada peça j tindrà associat un temps de pre-

procés rj corresponent als tractaments previs que pugui rebre, un temps de procés pj que 

quantifica el temps que ha d’estar dintre de la pròpia màquina i un temps de post-procés qj 

corresponent a tractaments finals.  

L’objectiu és minimitzar dos índex d’eficiència proposats, un relacionat amb el temps i l’altre 

amb l’assignació de les peces a les màquines. En concret es buscarà minimitzar l’instant 

global de finalització de la darrera peça present en el sistema (Fmax) i la penalització global 

per canvi de nivell (p) associada al moviment de peces de nivells superiors a nivells inferiors, 

entenent-se com a màquina de nivell superior, la màquina preferible per fer una operació. 

Per tant, es tracta d’un problema bicriteri on, a partir d’aquests dos índexs, s’avaluaran les 

solucions trobades per tal de determinar la seva qualitat. 

El que es busca és obtenir un conjunt de solucions, és a dir, un conjunt de seqüències per 

cada màquina amb un valor de Fmax i p associats, per tal de que l’encarregat de producció 

tingui una eina de decisió per escollir, segons les necessitats del moment, la programació de 

les peces en les màquines. 
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Un cop dissenyades les diferents heurístiques, es compararan, analitzant les solucions 

obtingudes a partir de la resolució dels exemplars de peces creats per simular una situació 

real de programació. En l’anàlisi comparativa s’estudiarà, per una banda, el nombre mitjà de 

solucions no dominades i el temps mitjà de procés. Per l’altra, es compararan les solucions 

no dominades obtingudes per determinar quina heurística permet obtenir un major nombre 

de solucions de qualitat. 

3.2. Abast del projecte 

Es busca resoldre el problema plantejat en l’apartat anterior amb un nombre fix de m = 3 

màquines associades, cada una, a un nivell diferent dels K = 3 nivells totals, i un nombre 

màxim i concret de n peces, dividides en els mateixos nivells. En el projecte s’analitzarà els 

casos d’exemplars de 20, 50, 100 i 200 peces. 

3.3. Estructura del projecte 

El cos del projecte està estructurat en quatre parts, la primera de les quals tracta sobre la 

presentació del problema en una situació real d’una empresa, la introducció als conceptes 

previs i la contextualització del projecte dins de l’àmbit concret de la programació 

d’operacions. Aquesta primera part està formada pel capítol 4 , el capítol 5  i el capítol 6 . 

La segona part, conté, en el capítol 7 ,  la descripció i formulació del problema plantejat. En 

el capítol 8 s’explica els conceptes teòrics necessaris pel resoldre el cas d’optimització 

bicriteri. I en el capítol 9  es defineix la metodologia de resolució genèrica utilitzada. 

La tercera part, conté el capítol 10  on es presenta el grup d’heurístiques 1-step proposades 

per la resolució del problema així com l’experiència computacional i anàlisi dels resultats 

corresponents. De la mateixa manera, en el capítol 11  es defineixen i analitzen els resultats 

de les heurístiques 2-steps i all candidates. En el capítol 12  és realitza una anàlisi limitant el 

temps d’execució per a l’algorisme per determinar l’heurística més eficient amb un temps 

límit. Finalment, en el capítol 13  es realitza una comparació entre els resultats obtinguts i els 

resultats de l’Heurística 3 i del procediment GRASP del projecte de Josep Aballó [2]. 

A la quarta i darrera part, apareixen el pressupost del projecte en el capítol 14 , l’estudi 

d’impacte ambiental en el capítol 15  i les conclusions obtingudes a partir de la realització del 

projecte en el capítol 16 .  

Per altra banda també s’han realitzat un conjunt d’annexos per tal d’ajudar a la comprensió 

de les aplicacions i les dades amb les quals s’ha treballat. 
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4. Problemàtica en una empresa real

Per tal d’il·lustrar la problemàtica que es vol resoldre amb el present projecte, s’ha agafat 

l’exemple de l’empresa real 

que la falta de dades no permetrà realitzar un estudi aplicat.

La cadena productiva de l’empresa es divideix en quatre 

figura 4.1. En la primera hi ha la preparació del material pl

control de qualitat o el preescalfament de la matèria prima

màquines injectores que 

muntatge on es duu a terme

àrea és la d’embalatge dels productes 

 

 

 

 

 

Existeixen, doncs, dues àrees

procés es podria escollir

les àrees anteriors com

Les màquines injectores 

directament el muntatge

realitzar l’estudi. Aquesta àrea es caracteritza per tenir

un nivell diferent depenent de la mida dels motllos que accepten o les seves característiq

tècniques (antiguitat). Alhora, les peces que s’han de produir també estan dividides 

mateixos nivells, depenent de la seva mida, 

seves especificacions. 

La falta de dades no permet realitzar un 

al llarg del projecte simularà la
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Problemàtica en una empresa real  

Per tal d’il·lustrar la problemàtica que es vol resoldre amb el present projecte, s’ha agafat 

l’exemple de l’empresa real on vaig realitzar les pràctiques acadèmiques externes

que la falta de dades no permetrà realitzar un estudi aplicat. 

productiva de l’empresa es divideix en quatre àrees tal com es representa a la 

En la primera hi ha la preparació del material plàstic que engloba tasques com el 

o el preescalfament de la matèria prima. A la segona 

injectores que produeixen els components pròpiament plàstics. La tercera és la de 

duu a terme l’assemblatge dels diferents elements

balatge dels productes i el control de qualitat. 

dues àrees on es podria aplicar l’estudi de la programació

procés es podria escollir l’àrea de muntatge, o bé, la d’injecció, considerant, 

les àrees anteriors com a pre-procés i les posteriors com a post-procés.

Les màquines injectores són el coll d’ampolla de la cadena productiva ja que d’elles depèn 

directament el muntatge i la producció dels articles. Per tant, seria l’opció escollida per 

realitzar l’estudi. Aquesta àrea es caracteritza per tenir tres injectores, cada una dividida en 

un nivell diferent depenent de la mida dels motllos que accepten o les seves característiq

tècniques (antiguitat). Alhora, les peces que s’han de produir també estan dividides 

lls, depenent de la seva mida, el material que necessiten, el seu acabat o les 

 

La falta de dades no permet realitzar un estudi aplicat, tot i això, el problema que es resoldrà 

simularà la situació de les màquines injectores i les peces que injecten

es considerarà aquesta àrea com a fase d’estudi (etapa de procés)

amb les mateixes característiques que les definides per

Injecció Muntatge

gura 4.1 – Representació de les etapes de la cadena productiva
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Representació de les etapes de la cadena productiva 
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5. Direcció i programació d’operacions 

5.1. Direcció d’operacions 

Dins l’àmbit empresarial existeixen múltiples processos productius que engloben una gran 

complexitat i diversitat de tasques. Cada tasca pot ser diferent, pot estar dirigida per un 

equip de treball concret i pot tenir unes restriccions tècniques específiques. En un sistema 

productiu, la direcció d’operacions permet gestionar i coordinar aquesta diversitat de 

tasques, per tal de millorar la competitivitat i productivitat de l’empresa. 

Per tant, la direcció d’operacions és la coordinació, la gestió i la millora del dia a dia del 

sistema productiu per tal de convertir els factors de producció (inputs) en productes (outputs) 

de la manera més eficient possible i maximitzant el benefici de l’organització. La figura 5.1 

il·lustra aquesta conversió: 

 

 

 

 

 

 

Tota organització té unes estratègies que fixen els objectius i que marquen el seu 

funcionament. Per tal de complir els objectius, s’han d’anar prenent un seguit de decisions 

que en el cas de la direcció d’operacions es poden dividir en tres grans nivells [3]: 

o Decisions estratègiques o planificació d’operacions  (llarg termini)  

Les decisions estratègiques fan referència a com s’han d’atendre les necessitats dels clients 

i afecten a l’eficàcia a llarg termini de la companyia o de la cadena de subministrament. Per 

tal de procedir de manera satisfactòria, aquestes decisions han d’estar alineades amb 

l’estratègia corporativa de l’empresa. 

Figura 5.1 – Representació del sistema productiu 

FACTORS DE PRODUCCIÓ SISTEMA PRODUCTIU PRODUCTES 

• Materials 
• Capital 
• Know-how 
• Treball 
• Energia 
• ... 

 
• Béns (tangibles) 
 
• Serveis (intangibles) 
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Les decisions preses en el nivell estratègic fixen les condicions i/o restringeixen les 

operacions sota les quals l’empresa haurà de funcionar tant a mitjà com a curt termini. 

Generalment, aquestes decisions es recullen en forma de Pla Mestre de Producció, el qual 

determina la producció a realitzar durant els diferents intervals de temps dins l’horitzó de 

temporal definit, i a partir d’ell, les accions a realitzar i els recursos necessaris per 

aconseguir complir els objectius marcats. 

o Decisions tàctiques o càlcul de necessitats (mitjà termini)  

La planificació tàctica consisteix principalment en preocupar-se de disposar de manera 

eficient dels recursos del treball i els materials dins l’àmbit restringit per les decisions 

estratègiques preses anteriorment.  

A més, les decisions tàctiques es converteixen en restriccions de les operacions que es 

desenvoluparan en el planificació operativa i de control. Aquestes decisions tàctiques es 

materialitzen en forma de Càlcul de Necessitats, el qual estableix les ordres de treball i les 

ordres d’aprovisionament a realitzar per complir amb els objectius del Pla Mestre. 

o Decisions de programació i control d’operacions o p rogramació d’operacions 

(curt termini)  

Les decisions de programació i control d’operacions estan relacionades amb les activitats 

del dia a dia de l’empresa. Són decisions que busquen definir de forma concreta en quins 

recursos s’han d’executar les operacions fixades i en quin instant s’han d’executar.  

A la figura 5.2 es pot visualitzar els diferents nivells de decisió i la seva jerarquia: 

 

PLANIFICACIÓ 
D'OPERACIONS

CÀLCUL DE 
NECESSITATS

PROGRAMACIÓ 
D'OPERACIONS

Figura 5.2 – Jerarquia dels nivells de decisió en la direcció d’operacions 

SISTEMA PRODUCTIU 
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5.2. Programació d’operacions 

5.2.1. Característiques generals 

La programació d’operacions defineix en quin recurs disponible i en quin instant s’ha de dur 

a terme cada una de les operacions per realitzar les ordres de treball marcades pel Càlcul 

de Necessitats, quedant determinada per tres tipus de sub-funcions [4]: 

o La càrrega , que consisteix en assignar a cada operació el recurs on s’executarà. 

o La seqüenciació , que defineix l’ordre o seqüència en què s’executaran les operacions 

assignades al mateix recurs. 

o La temporització , que estableix els instants (dates) de l’execució. 

A la figura 5.3 es pot observar les diferents sub-funcions en un exemple dins l’àmbit 

industrial, com pot ser la producció d’unes determinades peces (1,2,3,4,5) en unes 

màquines paral·leles, és a dir, equivalents (M1, M2): 

Càrrega Seqüenciació Temporització 

 
  

La programació del conjunt d’operacions que el sistema productiu haurà de realitzar es 

coneix com a programa. Per tant, un programa es pot definir com la temporització d’una 

seqüència carregada i es considera que és eficaç quan aconsegueix un bona interrelació 

entre les anteriors sub-funcions.  

Per tal d’avaluar els programes existeixen diferents índexs d’eficiència que permeten 

escollir-ne un en funció dels objectius que s’hagin de complir. Sovint, se n’han de complir 

diversos alhora, essent necessari avaluar més d’un criteri al mateix temps. Uns exemples 

d’índexs d’eficiència poden ser [5]: 

• Minimitzar el temps màxim de permanència dels productes a les instal·lacions. 

• Minimitzar el cost de fabricació dels productes. 

• Minimitzar l’instant global de finalització de la producció. 

• Minimitzar el temps d’espera dins del procés productiu. 

Figura 5.3 – Representació de les sub-funcions de la programació d’operacions 

1 2 3 4 5 

M1 M2 

M1 

M2 
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2 3 
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5.2.2. Entorn físic 

La programació d’operacions estarà afectada per l’entorn físic real on s’hagi de realitzar, és 

a dir, per la classe i la distribució de les màquines que hi hagi al sistema. Per una banda, tal i 

com es pot observar en la figura 5.4, les màquines es poden distribuir de tres maneres 

diferents: 

• En sèrie:  les màquines es distribueixen una seguida de l’altra perquè s’utilitzen per a 

diferents operacions. 

• En paral·lel: són màquines que poden realitzar una mateixa operació. 

• Híbrida: és la combinació de les altres distribucions. 

 

Sèrie Paral·lel Híbrida 

 
  

Una classificació del tipus paral·lel seria la distribució de les màquines injectores de 

l’exemple real explicat. Per altra banda, una classificació del tipus híbrid, seria si s’analitzés 

tota la cadena productiva, des de la preparació de materials, passant per les injectores i 

muntatge fins l’embalatge i control de qualitat. 

Per altra banda, segons la tipologia de les màquines es poden agrupar segons: 

• Màquines idèntiques:  el temps de procés d’una peça és el mateix en qualsevol 

màquina on sigui tractada. 

• Màquines uniformes:  són màquines que poden produir les peces a diferents 

velocitats i que per tant, tindran un temps de procés proporcional a la velocitat. 

• Màquines independents: en aquestes màquines el temps de procés d’una peça pot 

ser completament arbitrari. 

 

Figura 5.4 – Representació de les possibles distribucions de les màquines 
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6. Problema de programació 

El present projecte es basa en una variant del problema del taller mecànic, que consisteix en 

un prototip de problema de programació. En aquest capítol s’expliquen les bases i 

característiques d’aquest problema per tal de poder definir i concretar, en el capítol 7, el 

problema estudiat en aquest projecte.  

6.1. Definició del problema del taller mecànic 

L’enunciat genèric del problema del taller mecànic és [4]: 

“Es tenen n peces  que s’han de realitzar en m màquines . El processament de 

cada peça comporta l’execució, en un ordre preestablert, d’una sèrie d’operacions 

prefixades. Cada operació està assignada a una de les m màquines i està definida 

per una duració determinada i coneguda. Per resoldre el problema s’ha d’establir 

un programa, és a dir, trobar una seqüència d’operacions per cada màquina i 

trobar l’interval temporal d’execució de les operacions. L’objectiu serà optimitzar un 

índex determinat que mesuri l’eficiència del programa. 

Cal indicar que dins la programació d’operacions s’utilitza sistemàticament les paraules 

peces i màquines per definir el què es processa i on es processa, respectivament. Tot i això, 

els problemes poden pertànyer a sectors molt diversos, tant sigui per béns com per serveis, 

podent ser les peces: lots de peces, ordres de treball... I les màquines: recursos, seccions, 

llocs de treball... 

6.2. Classificació d’un problema de programació 

El problema del taller mecànic es pot classificar en tres categories: estàtic, semidinàmic o 

dinàmic [4], depenent de les seves característiques a l’hora de fer la programació.  

6.2.1. Problema estàtic 

Un problema estàtic es caracteritza per: 

• Un nombre finit i determinat de peces s’han de realitzar en un taller amb un nombre 

finit de màquines. 

• Al realitzar la programació es coneix la ruta de cada peça, les operacions que la 

composen, la màquina on es realitza cada operació i la seva duració. 
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• Totes les peces i màquines estan disponibles en el mateix instant (generalment es 

pren l’instant 0). 

• L’objectiu del problema és buscar un programa que optimitzi un índex d’eficiència 

establert. 

6.2.2. Problema semidinàmic 

Les característiques d’un problema semidinàmic són gairebé calcades al d’un problema 

estàtic. L’única diferència correspon a l’instant de disponibilitat de les peces i les màquines. 

En el cas d’un problema semidinàmic, els instants de les peces i/o màquines poden no ser 

idèntics, però sí coneguts en el moment de realitzar la programació. 

6.2.3. Problema dinàmic 

Les característiques d’un problema dinàmic són: 

• L’horitzó de funcionament és il·limitat. 

• El nombre de peces també és il·limitat. Totes les peces a tractar no estan definides 

en un moment determinat, la definició es coneix progressivament a mesura que 

transcorre el temps. 

• El nombre de màquines no és il·limitat. 

• Una peça queda completament definida quan l’ordre arriba al taller. 

• Les peces són processades i abandonen el taller progressivament, mentre són 

substituïdes per altres peces que arriben al taller per ser elaborades. 

• Un únic programa no és suficient. S’han d’establir cicles de reprogramació, que vagin 

actualitzant l’entrada i sortida de peces. 

• La finalitat és establir un procediment de programació i jutjar la seva qualitat. En 

aquest cas, els índexs d’eficiència van associats a característiques dels programes 

de valors mitjans al llarg d’un interval de temps suficientment gran. 

6.3. Hipòtesis del problema 

Conway, Maxwell i Miller, van establir unes hipòtesis per estudiar el problema del taller 

mecànic [6], que generalment es prenen com a punt de partida. Aquestes són: 

1. Cada màquina està disponible contínuament des d’un instant 2 ≥ 0, fins a un instant 

arbitràriament gran 5. No existeixen intervals de no disponibilitat per avaries o per 

manteniment programat. 

2. A les rutes de les peces no es produeixen convergències (muntatges) ni 

divergències (particions de lots). Cada operació té una sola operació precedent 
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immediata (excepte la primera operació de cada peça) i una sola operació següent 

immediata (excepte l’última operació de cada peça). 

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

4. Només hi ha una màquina de cada tipus en el taller. 

5. Quan una operació ha començat no s’admeten interrupcions. 

6. No poden solapar-se dues operacions de la mateixa peça (en una mateixa màquina 

o en màquines diferents). 

7. Cada màquina només pot executar una operació a la vegada. 

8. L’única restricció activa en el taller és relativa a les màquines. 

6.4. Nomenclatura 

Els tipus de problemes són molt diversos i cada un té unes característiques diferents. Per 

aquest motiu s’han definit diferents nomenclatures per tal de facilitar la seva entesa i 

identificació. La nomenclatura més usada és la de Lawler, que defineix un problema en tres 

símbols α | β | γ, el significat dels quals és [7]: 

• α: especifica l’entorn de les màquines i només pot contenir una única inscripció. Algunes 

de les opcions són: 

o 1 una sola màquina 

o Pm m màquines idèntiques en paral·lel 

o Qm m màquines en paral·lel amb diferents velocitats 

o Rm m màquines en paral·lel amb durades no relacionades o independents. 

o ...  

 

• β: defineix les característiques i restriccions del procés, i pot contenir vàries, una o cap 

inscripció de les següents: 

o d j dates de lliurament de les peces diferents a zero 

o p tots els temps de procés són iguals 

o r j dates de disponibilitat de les peces diferents a zero 

o qj temps de cua o post-procés de les peces diferent a zero 

o Mj subconjunt de les m màquines on es podrà produir la peça j 

o ... 

 

• γ: indica l’índex d’eficiència que es vol avaluar, minimitzar o maximitzar, i pot contenir 

una o vàries inscripcions de les següents: 

o Cmax instant màxim d’ocupació de tota la instal·lació 

o Fmed temps mitjà d’ocupació de tota la instal·lació 

o Tmax retard màxim en el lliurament de les peces 

o ... 
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7. Formulació del problema estudiat 

El present projecte pretén resoldre un problema semidinàmic realitzant una programació pel 

cas d’un sistema productiu format per un nombre fix de m = 3 màquines, cada una amb 

característiques diferents, per on s’espera que passin un nombre finit de n peces, elements 

a produir que reben el procés de transformació. 

7.1. Hipòtesis del problema 

Per tal de poder resoldre el problema estudiat s’han pres diferents hipòtesis, considerant les 

de Conway, Maxwell i Miller com a partida. Les hipòtesis considerades són: 

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

arbitràriament gran T. 

2. Cada màquina està classificada en un dels tres nivells: alt, mitjà o baix. 

3. Totes les peces estan classificades en un dels tres nivells: alt, mitjà o baix. 

4. El nombre de peces i màquines és conegut inicialment.  

5. Cada peça tant sols rep una operació, i per tant només s’ha de tractar una vegada 

en una de les màquines que pugui realitzar aquesta operació. 

6. Totes les màquines processen les peces a la mateixa velocitat. Per tant, el temps de 

procés d’una peça és el mateix en qualsevol màquina on sigui tractada 

7. Els temps de pre-procés, procés i post-procés són valors enters i coneguts en 

l’instant de realitzar la programació. 

8. Cada peça es processa en un instant de temps igual o superior al seu temps de pre-

procés. 

9. Quan una operació ha començat no s’admeten interrupcions. 

10. Cada màquina només pot executar una operació a la vegada. 

7.2. Definició dels elements 

7.2.1. Entorn de les màquines 

Al llarg del temps, es va adquirint nova maquinària que pot realitzar les mateixes i noves 

funcions respecte a les antigues. Aquesta millora permet fer les peces de sempre, però 

també permet realitzar peces noves de major complexitat. A més, per altra banda, les 

màquines no sempre poden produir les mateixes peces.  

Aquesta diversitat queda representada amb la divisió en K = 3 nivells, pertanyent cada 

màquina a un diferent. Per tant, hi haurà una màquina de nivell alt (mH = 1), una de nivell 
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mitjà (mM = 1) i una de nivell baix (mL = 1), essent li el nivell de la màquina i, tal i com es pot 

veure en la taula 7.1: 

l i Nivell Característiques 

l = H Nivell alt (H) Màquina amb una tecnologia superior a les altres. 

l = M Nivell mitjà (M) 
Màquina amb una tecnologia superior a la màquina de nivell 
baix, però inferior a la màquina de nivell alt. 

l = L Nivell baix (L) Màquina amb una tecnologia inferior a les altres dues. 

Per altra banda, en el cas tractat, les màquines estan col·locades en paral·lel i són 

idèntiques. Això vol dir que, tal com s’ha explicat a l’apartat 5.2.2, les màquines són 

independents entre elles i el temps de procés d’una peça és el mateix en qualsevol màquina 

on sigui tractada, ja que s’ha considerat que totes les màquines processen les peces a la 

mateixa velocitat (hipòtesi 6 de l’apartat 7.1). 

A la figura 7.1 es pot observar la distribució de les màquines en el problema estudiat, on 

cada color representa un nivell diferent: 

 

 

 

 

7.2.2. Entorn de les peces 

El nom genèric de “peça” engloba diferents significats, s’utilitza tant per definir la peça física 

com per parlar de lots o ordres de treball. Cada peça j (j = 1,… , n) queda definida dins del 

procés productiu per tres temps que van des de les operacions precedents a la que es 

programa, passant per la producció, fins les operacions següents. Aquests temps són: 

Taula 7.1 – Definició dels nivells de les màquines 

Figura 7.1 – Distribució de les màquines 
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• Temps de pre-procés o d’arribada (r j): és el temps de qualsevol activitat prèvia al 

procés, però que és necessària per poder realitzar l’operació, com per exemple: 

control de qualitat, preescalfament del material plàstic... 

• Temps de procés (p j): és el temps propi d’operació, és a dir, el temps que la peça 

passa dins la màquina. 

• Temps de post-procés (q j): és el temps posterior a l’operació, com per exemple: 

muntatge de components, embalatge, controls de qualitat, neteja... 

Per altra banda, les peces també es classificaran per nivells ja que poden tenir mides i/o 

requerir especificacions diferents que no totes les màquines poden proporcionar. Per tant, 

les peces es podran produir en unes màquines o unes altres depenent de les seves 

característiques, és a dir, del nivell que tinguin. Així, de la mateixa manera que amb les 

màquines, les peces estan dividides en K = 3 nivells i poden ser de nivell alt (nH), nivell mitjà 

(nM) i nivell baix (nL), essent el nombre total de peces n = nH + nM + nL i kj el nivell de la peça 

j. A la taula 7.2 es defineixen els diferents nivells: 

Peces k j Nivell Característiques 

n1 ... nH k = H Nivell alt (H) Requereixen màquines de nivell alt per poder-se produir. 

nH+1 ... nH+M k = M Nivell mitjà (M) Requereixen màquines, com a mínim, de nivell mitjà per 
poder-se realitzar. 

nH+M+1 ... n k = L Nivell baix (L) Poden produir-se a qualsevol màquina. 

• Exemple de definició de l’entorn de peces: 

A la taula 7.3 es mostra un exemple de dades que defineixen l’entorn de n = 4 peces, amb 

els seus nivells, temps de pre-procés, procés i post-procés corresponents: 

 1 2 3 4 

Nivell peces (k j) H H M L 

Temps de pre-procés (r j) 1 2 3 2 

Temps de procés (p j) 5 3 4 6 

Temps de post-procés (q j) 2 3 1 5 

Taula 7.2 – Definició de les peces segons els seus respectius nivells 

Taula 7.3 – Exemple de definició de l’entorn de les peces 
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Per tal de programar les peces en les diferents màquines, es defineix el vector J i com al 

vector que contindrà el conjunt de peces assignades i seqüenciades a la màquina i, amb 

i = �1,2,3�. En capítols posteriors és definirà la manera per determinar l’ordre de les peces 

dins la seqüència, però una possible programació, considerant que totes les peces 

s’assignen a la màquina de nivell alt, seria J8 = 91, 4, 2, 3;, J< = 9∅; i J> = 9∅;. 

Donada una seqüència Ji, permutació de n peces, l’instant de sortida (t [j]) de la màquina  

per a una peça que ocupa la posició 9j; de la seqüència Ji, una vegada completats els temps 

de preparació i procés, es calcula com: 

t9?; = maxAr9?;	, 	t9?C8;D 	+	p9?;            donat t0 = 0          (Eq.  7.1) 

Per altra banda, una peça es considera acabada un cop s’han completat els tres temps de 

pre-procés, procés i post-procés. Per tant, l’instant de finalització (f [j]) de cada peça que 

ocupa la posició 9j; de la seqüència Ji dependrà de la seqüenciació i dels temps anteriors, i 

es calcula com:  

f9?; = t9?; + q9?;           (Eq.  7.2) 

7.3. Compatibilitat entre peces i màquines  

Un cop coneguts els diferents nivells de peces i màquines, a la taula 7.4 es pot observar a 

quines màquines es poden realitzar cada tipus de peces (color verd ) i a quines no (color 

vermell ) tenint en compte el seus respectius nivells: 

  MÀQUINES 

  Nivell alt Nivell mitjà Nivell baix 

P
E

C
E

S
 Nivell alt    

Nivell mitjà    

Nivell baix    

La situació ideal seria que totes les peces es tractessin a la màquina de nivell alt ja que és la 

que pot tractar-les totes i amb una tecnologia millor. Tot i això, per tal de reduir l’instant de 

finalització de la producció, les peces es programaran en els diferents nivells aprofitant, 

d’aquesta manera, tots els recursos.  

Canviar la producció d’una peça a una màquina d’inferior categoria comporta un increment 

de cost, ja sigui per la disminució de la qualitat requerida pel client, pel tipus d’acabat, pel 

Taula 7.4 – Compatibilitat entre peces i màquines 
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tipus de material de les peces... Per aquest motiu s’associa una penalització cj per cada 

canvi de nivell que realitza la peça. Segons les condicions del problema els únics canvis 

permesos són els de categoria alta a mitjana (H�M) i de mitjana a baixa (M�L), on la 

penalització associada a cada canvi és de cj = 1. Per tant, si una peça està seqüenciada a J1 

tindrà una penalització associada de cj = 0, si ho està a J2 la penalització serà de cj = 1 i si 

està a J3 tindrà una penalització associada de cj = 2. 

7.4. Índexs d’eficiència 

Els índexs d’eficiència són els indicadors que permeten discernir i escollir el millor programa 

en funció dels objectius que es vulguin complir. En el cas del present projecte, per tal 

d’avaluar les solucions obtingudes i escollir el millor procediment, es tindran en compte dos 

índexs d’eficiència: 

• Instant global de finalització (F max): és el darrer l’instant en què totes les peces 

s’han processat i han sortit del sistema, és a dir, moment en què han passat per les 

etapes de pre-procés, procés i post-procés. 

Al tenir màquines de tres nivells, existeix un instant global de finalització associat a 

cada una, tal i com queda reflectit a la taula 7.5: 

 

 

 

Si per cada peça es té un instant de finalització f9?; (Eq. 7.2), l’instant de finalització 

de la màquina i serà: 

F'IJ	K = maxAf9?;D   per les peces  j ∈ JK amb  i = �1,2,3�                   (Eq. 7.3) 

Els instants globals de finalització de cada màquina quedaran recollits en el vector 

F�'IJ, a partir del qual es podrà calcular l’instant global de finalització: 

F'IJ = maxLF�'IJM = maxKLF'IJ 	KM      amb  i = �1,2,3�                     (Eq. 7.4) 

 Nomenclatura 

Global  Fmax 

Màquina nivell alt  Fmax1 

Màquina nivell mitjà  Fmax2 

Màquina nivell baix  Fmax3 

Taula 7.5 – Nomenclatura dels instants globals de finalització 
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• Penalització global per canvis de nivells ( p): indica la penalització total després 

de programar les peces d’un nivell superior a un nivell immediatament inferior per tal 

de reduir el valor de Fmax. 

La penalització global per canvis de nivells (p) serà la suma de les penalitzacions 

acumulades pels diferents canvis de nivells realitzats per cada una de les peces: 

p = ∑ c?O
?P8     on c? = 0 si j ∈ J8; 	c? = 1 si j ∈ J<; c? = 2 si j ∈ J>      (Eq. 7.5) 

Per altra banda, en el capítol 8 s’explica la manera de prendre decisions en situacions com 

la tractada, és a dir, situacions bicriteri on s’han d’optimitzar dos índexs d’eficiència alhora. 

Mitjançant els dos índexs d’eficiència es podran representar les diferents programacions 

trobades, per tant, es tindrà un conjunt de solucions formades pels (Fmax, p) corresponents. 

7.5. Formulació del problema 

Un cop descrites les hipòtesis del problema, concretats els seus elements i definits els seus 

índexs d’eficiència, el problema estudiat es defineix segons la nomenclatura de Lawler com: 

Pm  |  r j, q j, Mj  |  (Fmax, p) 

L’enunciat del problema estudiat és:  

Un nombre finit de n peces  classificades en K = 3 nivells  (alt, mitjà i baix) s’han de 

realitzar en m = 3 màquines classificades en els mateixos K nivells. Les peces estan 

definides pels temps, coneguts i enters, de pre-procés, procés i post-procés, i pel nivell 

al qual pertanyen. Les màquines són idèntiques, estan col·locades en paral·lel i cada 

una està associada a un nivell diferent. 

Cada peça està assignada i només és tractada, sense possibilitat d’interrupcions, per 

una de les m màquines. Cada una es processa en un instant de temps igual o superior 

al de pre-procés. Per altra banda, cada màquina està disponible contínuament i només 

tracta una peça a la vegada. 

Per resoldre el problema s’ha d’establir un programa, és a dir, trobar una seqüència 

d’operacions per cada màquina i trobar l’interval temporal d’execució de les peces. 

L’objectiu és minimitzar, a la vegada, l’instant global de finalització i la penalització 

global per canvis de nivells. 
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8. Optimització bicriteri 

En la presa de decisions dins l’àmbit industrial, moltes vegades no n’hi ha prou amb agafar 

una única variable o índex, sinó que calen diferents criteris per escollir la millor manera de 

procedir.  

La presa de decisions multicriteri permet afrontar aquesta situació en la què són varis els 

objectius o criteris que es volen satisfer simultàniament. El decisor, subjecte encarregat 

d’analitzar una decisió, ha d’escollir entre diverses possibilitats anomenades alternatives, el 

conjunt de les quals forma el conjunt d’elecció. Per escollir en aquest conjunt, el decisor té 

diferents punts de vista anomenats criteris que són, al menys parcialment, contradictoris en 

el sentit de que si el decisor adopta un punt de vista, no escollirà la mateixa alternativa que 

si es basa en un altre criteri [8]. 

8.1. Formulació multicriteri 

La decisió multicriteri és una optimització amb varies funcions objectius simultànies i es pot 

formular segons l’equació matemàtica [8]: 

9Opt;	zLxM = 9f8LxM, f<LxM, … , fSLxM;  amb  ∀x	ϵ	A                         (Eq. 8.1) 

On: 

o � és el conjunt d’elecció format per un número finit de d alternatives ��W, �X, … , �Y� entre 

les quals s’haurà d’escollir. Les alternatives són diferents, excloents i exhaustives, és a 

dir, el decisor no pot escollir una solució mixta entre dues alternatives i se li prohibeix 

escollir-ne una que no pertanyi al conjunt d’elecció en estudi. Les alternatives poden ser 

accions, opcions o solucions. 

o Per dur a terme l’elecció entre les alternatives del conjunt d’elecció, se suposa que el 

decisor té diferents eixos d’avaluació, és a dir, diferents característiques de les 

alternatives. Quan s’afegeix a aquestes característiques informació relativa a les 

preferències del decisor s’obtenen els criteris �.W, .X, … , .Z�. 
o Les funcions objectius del conjunt d’elecció A que el decisor associa a cada criteri 

�C8, C<, … , CS� són �\W, \X, … , \Z�. 

Per tant, la metodologia per prendre decisions multicriteri consisteix primer en trobar el 

conjunt d’elecció A, és a dir, un conjunt de solucions admissibles que compleixin les 

restriccions plantejades en el problema. Després, cal avaluar cada solució admissible 

associant-li els valors corresponents dels criteris (Ct), per finalment, triar el conjunt de 

solucions que compleixin millor amb les funcions objectiu (ft). 
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8.2. No dominància de solucions 

En els problemes multicriteri, no és normal que existeixi una única solució per a la qual totes 

les funcions objectius siguin òptimes. El major o menor conflicte entre els diferents criteris o 

objectius del problema fa que una solució sigui millor en alguns d’ells, mentre que en d’altres 

es vegi superada per altres solucions. Per això, és molt freqüent que existeixin solucions no 

dominades, és a dir, solucions que són clarament millors en un o més criteris. A nivell 

decisori, aquest tipus de solucions seran les que interessaran: 

o Sigui minimitzar el criteri d’optimització. Una solució ] = 9a8, a<, … , aS; amb a	ϵ	�, és no 

dominada quan per ∀b	ϵ	� amb f�LbM ≤ f�LaM, 	∀s = 1… 	w, existeix almenys una a tal 

que fbLaM < fbLbM. 

Per la definició anterior, donades dues solucions no dominades, si una presenta una funció 

objectiu inferior que l’altra, alguna de les altres funcions objectius haurà de tenir un valor 

superior. Per tant, una solució es considerà un òptim de Pareto si una millora en un dels 

seus criteris, respecte una altra solució, sempre suposa un empitjorament en algun dels 

altres.  

8.3. Presa de decisions bicriteri. Situació tractad a 

En el present projecte, mitjançant un cert procediment, es determinarà un conjunt de 

solucions no dominades. En els casos tractats es prendran decisions bicriteri, per tant, 

caldrà optimitzar dos índex d’eficiència alhora.  

La presa de decisions per la situació tractada queda definida per: 

• El conjunt d’elecció A és el conjunt de solucions factibles que compleixen totes les 

restriccions de peces i màquines definides anteriorment. 

 

• Els dos criteris escollits pel problema estudiat són: 

o Instant global de finalització (F max). 

o Penalització global per canvis de nivells (p).  

 

• Les funcions objectius per cada criteri són: 

o f8 � 9MIN;	F'IJ (Eq. 8.2) 

o f< � 9MIN;	p (Eq. 8.3) 
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(Eq. 8.4) 

En el cas bicriteri, al simplificar el cas a nivell bidimensional, una manera senzilla de veure el 

conjunt de solucions és graficant els seus valors de (Fmax, p) associats, tal com es pot 

observar a la figura 8.1: 

 

Es pot observar que existeixen dos tipus de solucions, les solucions factibles no dominades 

(color verd) que formen l’envolupant anomenada frontera de Pareto i les solucions factibles 

dominades (color blau) que són aquelles que compleixen les restriccions però que són 

pitjors, pels criteris escollits, que les que es troben a la frontera de Pareto. 

8.3.1. Càlcul de la no dominància de solucions 

En el present projecte es compararan els resultats de les heurístiques dissenyades dos a 

dos, calculant per cada una el percentatge de solucions no dominades. Un alt percentatge 

de solucions no dominades d’una heurística respecte de les altres indicarà que les solucions 

obtingudes són de més qualitat.  

Siguin X i Y dos conjunts de solucions diferents obtinguts per heurístiques diferents. Una 

solució a ∈ X amb F'IJI  i pI serà no dominada quan ∀f ∈ Y amb F'IJg  i pg, amb pg ≤ pI, 
tingui un valor F'IJI < F'IJg . Alternativament, a serà una solució no dominada si ∀f ∈ Y amb 

F'IJg ≥ F'IJI  es té que pI > pg.  

El percentatge de solucions no dominades d’una heurística X respecte a una altra heurística 

Y es calcula com: 

%ND = Solucions	de	X	no	dominades	per	Y
Total	de	solucions	no	dominades	X ∪ Y · 100 

Figura 8.1 – Conjunt de solucions considerant dos criteris 

Solucions factibles 

Solucions  a la 
frontera  
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8.3.2. Exemple de no dominància de solucions 

Es parteix dels conjunts de solucions X i Y, els valors de les quals estan a la taula 8.1: 

Solucions del conjunt X 

P 0 1 3 4 5 6 7 
Fmax 45 40 36 30 27 22 20 

 

Solucions del conjunt Y 

P 0 1 2 4 6   
Fmax 47 40 35 26 23   

 

Partint de la definició anterior i de l’equació 8.4, en color verd s’indica les solucions no 

dominades i en vermell les dominades. Per tant, la no dominància entre les solucions 

obtingudes a partir de les heurístiques X i Y és: 

 

X 
p 0 1 - 3 4 5 6 7 

Fmax 45 40 - 36 30 27 22 20 
          

Y 
p 0 1 2 - 4 - 6 - 
Fmax 47 40 35 - 26 - 23 - 

 

X ∪ Y 
P 0 1 2  4  6 7 

Fmax 45 40 35  26  22 20 

El percentatge de solucions no dominades d’una heurística respecte l’altra és: 

• Percentatge de solucions no dominades de l’heurística X: L4/6M · 100 = 67% 

• Percentatge de solucions no dominades de l’heurística Y: L3/6M · 100 = 50% 

 

  

Taula 8.1 – Dades de l’exemple de no dominància de solucions 

Taula 8.2 – No dominància de solucions entre les heurístiques X i Y 
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9. Procediment de resolució 

9.1. Objectiu 

L’objectiu que es busca assolir és trobar un conjunt de solucions no dominades, és a dir, es 

pretén trobar diferents programes on les peces estiguin assignades a les màquines amb uns 

valors associats mínims de penalització (p) i instant global de finalització (Fmax). Per trobar 

aquests programes es partirà d’una solució amb mínima p i es canviaran les peces de nivells 

superiors a nivells immediatament inferiors, reduint Fmax a canvi d’incrementar p. 

Es busca obtenir un diagrama com el de la figura 8.1 que permeti, a la persona encarregada 

de la producció, escollir la solució més adequada depenent de les necessitats i condicions 

del moment. És a dir, es vol aconseguir una eina que proporcioni, per un horitzó temporal, 

diferents programacions amb els instants de finalització de les peces i els seus costos 

associats, per així donar a l’encarregat un instrument per a determinar quina programació 

escollir en funció de la situació del moment, per exemple, segons Fmax mínim. 

9.2. Esquema general 

El problema plantejat és del tipus combinatori on existeix un conjunt finit de solucions, 

permutacions de les peces en cadascuna de les màquines. Per resoldre’l es poden aplicar 

dos tipus de mètodes: els exactes i els heurístics [9].  

• Els mètodes exactes  garanteixen trobar la solució òptima si aquesta existeix, però 

requereixen un temps d’un ordre de magnitud molt elevat si s’han d’avaluar grans 

quantitats de solucions, que de vegades fa que no siguin viables pel temps disponible. 

• Els mètodes heurístics  són procediments simples que proporcionen solucions bones a 

problemes difícils de manera fàcil i ràpida, encara que no es pugui assegurar que siguin 

òptimes. 

En una empresa real el temps és limitat i cal donar solucions de manera ràpida. Per tant, en 

el present projecte, per tal de trobar les diferents programacions es dissenyaran mètodes 

heurístics. Dins dels diferents tipus existents s’usaran dos procediments: 

o Procediment greedy  directe: consisteix en escollir l’opció òptima en cada pas local, 

amb l’esperança d’arribar a una solució general òptima local. Cada solució es construeix 

de forma progressiva partint d’una altra solució al seleccionar, segons un índex 

avaluador, el millor candidat d’una llista ordenada. 

o Procediment de backtracking : consisteix en construir les solucions amb la possibilitat 

de desfer els últims passos i reprendre el procés en una altra direcció. 
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solucions de la fase arborescent. La

de resolució: 

4 

Les diferents heurístiques dissenyades en aquest projecte es 

general de la metodologia de resolució, diferenciant

diversos criteris durant la fase de millora de solucions (Fase 2).

9.3. Fase 0: s eqüències

Es parteix del cas, ja definit anteriorment, de 

dividides en K = 3 nivells i disponibles des de l’instant 

separades en els mateixos nivells. 

temps igual o superior al temps de pre

el seu tractament s’haurà completat un cop hagi finalitzat el temps de post

Es proposen dues alternatives, les

inicial on totes les peces estaran programades a

màquina que disposa de la tecnologia m
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El mètode de resolució per tal de solucionar el problema plantejat es basarà doncs en un 

per una estructura mixta. Per una banda es realitzarà un 

inspirat en un branch and bound, i per l’altra s’introduirà una 

poder realitzar, posteriorment, una fase de millora sobre l

. La figura 9.1 reflecteix de manera esquemàtica el procés 

Les diferents heurístiques dissenyades en aquest projecte es basaran en aquest

metodologia de resolució, diferenciant-se entre elles, per la modifica

la fase de millora de solucions (Fase 2). 

eqüències  inicials (p = 0) 

Es parteix del cas, ja definit anteriorment, de m = 3 màquines idèntiques i 

nivells i disponibles des de l’instant t = 0, on s’han de programar 

separades en els mateixos nivells. Cada una de les peces es processa en un instant de 
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9.3.1. Heurística de la Fase 0 

Per tal d’obtenir el node arrel, i per tant, les dues seqüències inicials �� i ��, es proposa 

l’heurística de la Fase 0. Aquesta s’inspira en les normes que Johnson [10] va desenvolupar, 

i tant Xavier Garriga [1] com Josep Aballó [2] van utilitzar en el seus projectes i consisteixen 

en trobar la seqüenciació de les peces pel cas estudiat d’una màquina per nivell (mz = 1). 

L’objectiu per trobar la solució inicial �� és col·locar al principi de la seqüència les peces que 

es puguin començar a processar més aviat Amin9r?;D i al final les peces que tardin menys a 

sortir del sistema Amin9q?;D. Per altra banda, l’objectiu per trobar la solució inicial �� és 

col·locar al principi les peces que tarden més a acabar el seu procés Amax9q?;D i al final les 

que tarden més en estar disponibles Amax9r?;D. Amb aquesta metodologia es vol disminuir 

l’efecte que els temps de pre-procés Ar?D i post-procés Aq?D puguin tenir sobre l’instant de 

finalització de les peces.  

FASE 0 – Trobar les seqüències inicials A i B 

Siguin -� i -� les matrius que tenen per files -{� i -{�, els vectors que contenen el conjunt de 

peces assignades a la màquina i = �1,2,3� segons �� i ��. Sigui - la matriu que té per files 

-{, els vectors que contenen la millor programació per a cada màquina i.  

Per trobar les seqüències inicials, �� i ��, es col·locaran totes les peces a la màquina de 

nivell alt l8 = H, obtenint, per cada cas, els vectors de les matrius  -� i -�: -W| = �1,… , n�,  
-X| = 	∅ i -}| = 	∅, essent X = A o B. 

Sigui ~ el conjunt de peces disponibles per ser programades a la màquina de nivell alt i 

siguin ~� ⊂ ~ i ~� ⊂ ~ subconjunts de peces � ∈ D seleccionades. 

Siguin �{� i �{�, els vectors instants de sortida de les peces , per a cada màquina 

i = �1,2,3�. Cada component t9?; del vector �{ representa l’instant en què la peça que ocupa 

la posició [j] surt de la màquina i. 

Siguin �{� i �{�, els vectors instants de finalització de les peces , per a cada màquina 

i = �1,2,3�. Cada component f9?; del vector 	�{ representa l’instant en què la peça que ocupa 

la posició [j] a la màquina i acaba el seu tractament. 
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a) Seqüència inicial A ( ��): 

1A. Sigui �� = 	∅. 
2A. Seleccionar la peça d" que no estigui programada i que tingui ${��${�A��D,

${�A��D� ∀� ∈ ~. Col·locar-la al subconjunt ~� o ~� segons si s’ha escollit per 

min	Lr?M o min	Lq?M, respectivament. 

3A. Procedir: 

a) SI |~�| ≥ 1 i |~�| ≥ 0 � programar la peça d" ∈ D� amb una q? major. 

b) SI |~�| = 0 i |~�| ≥ 1 � programar la peça d" ∈ Db amb una r? major. 

4A. Si d" ∈ ~� la peça passa a la primera posició lliure de l’inici de la seqüència. Si 

d" ∈ ~� passa a l’última posició lliure del final de la seqüència. 

La peça d0 passa a formar part de les peces programades a 	�� = ��⋃�Y�� . 
Treure la peça d" del conjunt de peces programables ~. A més ~� = ∅ i ~� = ∅. 

5A. SI hi ha alguna peça a ~ pendent de programar L|D| > 0M ���� tornar a 2A. 

En cas contrari ���� La seqüència inicial ��	serà la seqüència de la solució (s=0), 

per tant, 	-W�� = �� i es tindrà que -X�� = ∅  i  -}�� = ∅. Anar a 1B.  

b) Seqüència inicial B ( ��): 

1B. Sigui �� = ∅. 

2B. Seleccionar la peça d" ∈ ~ que no estigui programada, tal que $]��$]�A��D,
$]�A��D� ∀� ∈ ~. Col·locar-la al subconjunt ~� o ~� segons si s’ha escollit per 

max	Lr?M o max	Lq?M, respectivament. 

3B. Procedir: 

a) SI |~�| ≥ 1 i |~�| ≥ 0 � programar la peça d" ∈ Db amb una r? menor. 

b) SI |~�| = 0	i |~�| ≥ 1 � programar la peça d" ∈ D� amb una q? menor. 

4B. Si d" ∈ ~� la peça passa a la primera posició lliure de l’inici de la seqüència. Si 

d" ∈ ~� passa a l’última posició lliure del final de la seqüència. 

La peça d" passa a formar part de les peces programades a �� =	��⋃�Y�� . 
Treure la peça d" del conjunt de peces programables ~. A més ~� = ∅ i ~� = ∅. 

5B. SI hi ha alguna peça a ~ pendent de programar L|D| > 0M ���� tornar a 2B. 

En cas contrari ���� La seqüència inicial ��	serà la seqüència de la solució inicial 

(s=0), per tant, -W�� = �� i es tindrà que -X�� = ∅  i  -}�� = ∅. Anar a 6. 

6. Calcular els vectors  T8�  i 	T8� segons l’ordre de les seqüències J8�"  i  J8�"  on cada posició 

dels vectors es calcula a partir de l’equació 7.1: t9?; = maxAr9?;	, 	t9?C8;D 	+	p9?; 
7. Calcular els vectors  F8�  i 	F8� segons l’ordre de les seqüències J8�"  i  J8�"  on cada posició 

dels vectors es calcula a partir de l’equació 7.2:  f9?; = t9?; + q9?; 
 



Programació bicriteri de peces en màquines en paral·lel considerant la seva especialització Pàg. 35 

 

8. Calcular l’instant global de finalització a partir de l’equació 7.4: 	 
F'IJ = maxLF�'IJM = maxL9F'IJ8, F'IJ<, F'IJ>;M = maxLF'IJ8, 0, 0M = F'IJ8 

on 		F'IJ8 = min9F'IJ8�, F'IJ8�; = min	9maxLF8�M ,max	LF8�M;. 
Si s’escull per F'IJ8�, la seqüència J8 a la màquina 1 de la solució inicial (s=0) serà el 

vector J8" = J8�" . Anàlogament si s’escull F'IJ8�. 

9. Afegir la solució (s = 0) a la llista de solucions � amb penalització p = 0 com a:  

ρ" = AF�'IJ" , 0, J", 	J�" , 	J�"D 
Afegir la solució a la llista de millors solucions �� amb penalització p = 0	com a: 

ρ"�� = L0, ρ"M. 

9.3.2. Exemple 

Per tal d’entendre el procediment de l’heurística de la Fase 0, que permet trobar les 

seqüències inicials, es planteja un exemple i la seva resolució pas a pas. L’exemple 

consisteix en trobar les seqüències inicials pel cas de quatre peces (n = 4) de nivells K = 3 

(alt, mitjà i baix) que s’han de programar en una única màquina (m = 1) de nivell l1 = H (alt). 

Les dades són les mateixes que les de l’exemple de la taula 7.3 i es recorden a continuació: 

 1 2 3 4 

Nivell peces (k j) H H M L 

Temps de pre-procés (r j) 1 2 3 2 

Temps de procés (p j) 5 3 4 6 

Temps de post-procés (q j) 2 3 1 5 

Com que l’única màquina del problema és de nivell alt, aquesta podrà processar totes les 

peces dels diferents nivells. Les resolucions són: 

a) Resolució per trobar la seqüència inicial A:  

Iteració   

0 1A. �� = 	∅ = 9−	, −	, −	,−;; 	~ = 91	,2	,3	,4; 

 

 

Taula 9.1 – Dades de l’exemple per aplicar l’heurística de la Fase 0 
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1 

2A. ~ = 91	,2	,3	,4;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 1 � D� = 91; i Db = 93;. 
3A. |D�| = |Db| = 1 � punt (a), programar la peça d" = 1 ∈ D�. 

4A. La peça d" = 1 ∈ D�, per tant, passa a la primera posició lliure de l’inici de la 

seqüència � �� =	 91	, −	, −	,−; 
5A. |D| > 0 � Tornar al pas 2A. 

2 

2A. ~ = 92	,3	,4;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 1 � Db = 93;.  
3A. |Db| = 1 i |D�| = 0 � punt (b), programar la peça d" = 3 ∈ Db. 

4A. La peça d" = 3 ∈ Db, per tant, passa a l’última posició lliure del final de la 

seqüència � �� =	 91	, −	, −	, 3; 
5A. |D| > 0 � Tornar al pas 2A. 

3 

2A. ~ = 92	,4;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 2 � D� = 92, 4;. 
3A. |D�| = 2 i |Db| = 0 � punt (a), programar la peça d" ∈ D� amb una q? major 

(q< = 3, q� = 5) � programar la peça d" = 4 ∈ D�. 

4A. La peça d" = 4 ∈ D�, per tant, passa a la primera posició lliure del inici de la 

seqüència � �� =	 91	, 4	, −	, 3; 
5A. |D| > 0 � Tornar al pas 2A. 

4 

2A. ~ = 92;;		�������Ar?D, ���Aq?D� = 2 � D� = 92;. 
3A. |D�| = 1 i |Db| = 0 � punt (a), programar la peça d" = 2 ∈ D�. 

4A. La peça d" = 2 ∈ D�, per tant passa a la primera i única posició lliure del inici 

de la seqüència � �� =	 91	, 4	, 2	, 3; 
5A. |D| = 0 � La seqüència inicial és �� =	 91	, 4	, 2	, 3; amb 	J8�" = σ�. Anar a 1B. 

b) Resolució per trobar la seqüència inicial B: 

Iteració   

0 1B. �� = 	∅ = 9−	, −	, −	, −;; 	~ = 91	,2	,3	,4; 

1 

2B. 	~ = 91	,2	,3	,4;; �������Ar?D,���Aq?D� = 5 � Db = 94;. 
3B. |Db| = 1 i |D�| = 0 � punt (a), programar la peça	d" = 4 ∈ Db. 

4B. La peça 	d" = 4 ∈ Db, per tant, passa a la primera posició lliure del inici de la 

seqüència � �� =	 94	, −	, −	, −; 
5B. |D| > 0 � Tornar al pas 2B. 
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2 

2B. ~ = 91, 2	,3;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 3		� D� = 93; i Db = 92;.  
3B. |D�| = |Db| = 1 � punt (a), programar la peça d" = 2 ∈ Db. 

4B. La peça d" = 2 ∈ Db, per tant passa a la primera posició lliure del inici de la 

seqüència � �� =	 94	, 2	, −	, −; 
5B. |D| > 0 � Tornar al pas 2B. 

3 

2B. ~ = 91, 3;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 3		� D� = 93;. 
3B. |D�| = 1 i |Db| = 0 � punt (b), programar la peça  d" = 3 ∈ D�. 

4B. La peça d" = 3 ∈ D�, per tant passa a l’última posició lliure del final de la 

seqüència � �� =	 94	, 2	, −	, 3; 
5B. |D| > 0 � Tornar al pas 2B. 

4 

2B. ~ = 91;; �������Ar?D, ���Aq?D� = 2	� Db = 91;. 
3B. |Db| = 1 i |D�| = 0 � punt (a), programar la peça		d" = 1 ∈ Db. 

4B. La peça 	d" = 1 ∈ Db, per tant passa a la primera i única posició lliure del inici 

de la seqüència � �� =	 94	, 2	, 1	, 3; 
5B. |D| = 0 � La seqüència inicial és �� =	 94	, 2	, 1	, 3; amb 	J8�" = σ�. Anar a 6. 

c) Solució inicial (s=0) i instant global de finali tzació (F max) 

Partint de les seqüències inicials �� =	 91	, 4	, 2	, 3; i �� =	 94	, 2	, 1	, 3;, es poden calcular els 

instants de sortida de les peces de les màquines (punt 6) i els instants de finalització (punt 

7). Al tenir només una única màquina (m=1), només hi haurà els vectors T8�, F8�, T8� i  F8�.  

 �� 1 4 2 3   �� 4 2 1 3 
 rj 1 2 2 3   r j 2 2 1 3 
 pj 5 6 3 4   p j 6 3 5 4 
 qj 2 5 3 1   q j 5 3 2 1 
             

6. T1A t[j] 6 12 15 19  6. T1B t[j]  8 11 16 20 
7. F1A f[j] 8 17 18 20  7. F1B f[j]  13 14 18 21 

8. Per tant, s’obté que: F'IJ = 	F'IJ8 = ���9���LF8�M, ���LF8�M; = ���920, 21; = 20. 

Comparant les dues solucions inicials, la de menor valor és la seqüència d’A. Per tant, 

s’escull com a solució (s=0) amb programació J8" = J8� = σ�. 

Taula 9.2 – Resolució dels punts 6 i 7 de l’heurística Fase 0 
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9.4. Fase 1: procediment d’exploració arborescent 

Aquesta primera fase consisteix en aplicar un procediment d’exploració arborescent del tipus 

greedy directe per realitzar la primera cerca de nodes amb la implantació d’una part del 

procediment de backtracking de la Fase 2 per la posterior millora de solucions.  

El procediment arborescent parteix d’un node arrel a partir del qual s’explora l’espai de 

solucions factibles on, per cada nivell de l’arbre, es resol el problema en el conjunt de 

solucions possibles segons una certa penalització total. Es representa com un conjunt de 

nodes que formen un arbre de solucions i on l’exploració de cada node porta a una solució 

posterior amb major penalització i menor Fmax, potencialment no dominada.  

A la figura 9.2 es representa l’estructura de l’exploració arborescent on, per cada nivell de 

l’arbre, hi ha els nodes amb solucions potencials que tenen la mateixa penalització. Els 

nodes pintats de color verd representen els nodes seleccionats per cada penalització 

associada, és a dir, els nodes amb una solució potencialment no dominada. Cal recordar 

que l’objectiu és trobar un conjunt de solucions no dominades (frontera de Pareto). 

 

És a dir, es parteix d’un node amb una solució associada on només s’usa la màquina de 

nivell alt (H) i on s’obté un instant global de finalització elevat però amb penalització mínima 

(p" = 0), per anar buscant solucions que utilitzin els altres recursos (màquines) i 

disminueixin l’instant global de finalització a canvi d’augmentar la penalització. D’aquesta 

manera s’aconseguirà un conjunt de solucions no dominades (envolupant verda). 

Figura 9.2 – Esquema d’una exploració arborescent i graficació de les solucions trobades 
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9.4.1. Estructura del procediment arborescent 

En el cas aplicat del projecte, l’arrel de l’arbre conté la solució inicial obtinguda a l’heurística 

de la Fase 0, apartat 9.3.1, on totes les peces estan programades a la màquina de nivell alt 

(H). L’exploració dels nodes consisteix en avaluar i escollir, en cada moment, la millor peça a 

canviar d’un nivell superior a un nivell immediatament inferior per tal de reduir l’instant global 

de finalització (Fmax), tenint en compte les restriccions explicades anteriorment i que per cada 

moviment la penalització augmentarà en una unitat.  

Les diferents heurístiques dissenyades es basaran en una estructura genèrica d’arbre. 

Aquest procediment queda definit pels nodes, l’arrel de l’arbre, el procediment de ramificació 

i l’estratègia d’exploració: 

• Un node  queda definit per la solució s i hi inclou la solució trobada (ρ�) definida pels 

instants globals de finalització (F�'IJ� M, la penalització (p�M, la millor programació de 

les peces assignades a cada màquina (	J�	) i la programació segons les seqüències 

inicials A i B (J�� , 	J�� ). 

• L’arrel de l’arbre  és el primer node a partir del qual es realitza l’exploració i conté la 

solució inicial (s=0) que es troba a partir de l’heurística de la Fase 0, apartat 9.3.1. 

• El procediment de ramificació  consisteix en canviar una peça d’un nivell superior a 

un nivell immediatament inferior. Es considera com a nivell superior el nivell de la 

màquina i amb un instant de finalització major LF'IJKM. 
• L’estratègia d’exploració  consisteix en triar la peça que, un cop canviada de nivell, 

doni un nou instant global de finalització (F'IJ� ) menor. 

Cal indicar que durant l’exploració de nous nodes en la Fase 1 es permetrà que el valor 

trobat en un node sigui pitjor que en el node immediatament anterior, és a dir, que F'IJ��8 ≥
F'IJ� . Un cop s’hagi finalitzat la cerca de nous nodes, es farà la selecció de solucions no 

dominades. A la figura 9.3 es representa la informació d’un node de l’arbre: 

 

 

 

L’estructura genèrica de l’exploració arborescent de la Fase 1 permet generar programes on, 

per cada nou nivell, es redueix l’instant global de finalització i s’incrementa en una unitat la 

penalització. La idea consisteix en, partint de la màquina origen i amb un F'IJK major, moure 

peces a la màquina destí i+1, de nivell immediatament inferior, fins que canviï la màquina 

Figura 9.3 – Representació d’un node de l’arbre 

�         
-�/ 	-�� /		-��  

#�                 ��$]��  
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origen o no se’n puguin moure més. D’aquesta manera el què es pretén és reduir, cada 

vegada, l’instant global de finalització (Fmax) a partir del canvi de nivell de peces i, per tant, de 

la reducció dels instants de finalització associats a les màquines (F'IJK). 

Durant aquesta primera exploració s’aplicarà un part del procediment de backtracking, que 

servirà per, posteriorment, explorar nous nodes durant la Fase 2. Aquest procediment 

consisteix en marcar el node precedent cada cop que canviï la màquina de nivell superior, 

és a dir, consisteix en marcar els nodes que provoquen un canvi substancial en alguna de 

les màquines i que, per tant, pot ser un punt de partida interessant per trobar noves 

solucions no dominades durant una nova exploració. 

FASE 1 – Generació de solucions  

MENTRE NO s’arribi a FI (mentre es puguin canviar peces de nivell o no s’indiqui anar a la 

Fase 2)  

1.1.  SI	�$]� =	�$]�W � mou la peça j de la màquina origen 1 a 2 (nivell H � M), 

reprogramant les seqüències -W�  i -X�  i calculant els nous valors de �$]�	{
�  associats. 

A. SI �$]�W
� ≥ $]�L�$]�X

� , �$]�}M � repeteix 1.1.  

B. SI �$]�X
� ≥ �$]�W

�   i  �$]�X
� > �$]�} � ves a 1.2. i marca el node precedent. 

C. SI 	�$]�} ≥ $]�L�$]�W
� , �$]�X

� M � ves a la Fase 2. 

 

1.2.  SI	�$]� =	�$]�X � mou la peça j de la màquina origen 2 a 3 (nivell M � L), 

reprogramant les seqüències -X�  i -}�  i calculant els nous valors de �$]�	{
�  associats. 

A. SI  �$]�W
� ≥ $]�L�$]�X

� , �$]�}M � ves a 1.1.  

B. SI  �$]�X
� ≥ �$]�W  i  �$]�X

� > �$]�}
�  � repeteix 1.2. 

C. SI 	�$]�}
� ≥ $]�L�$]�W, �$]�X

� M � ves a la Fase 2 i marca el node precedent. 

 

9.4.2. Elecció de la peça candidata a canviar de ni vell 

L’aspecte més important en la cerca de noves solucions és escollir jm, la millor peça 

candidata a canviar de nivell, és a dir, triar la peça que al passar d’un nivell superior a un 

nivell immediatament inferior doni un instant global de finalització (Fmax) menor. 

El punt de partida és l’Heurística 3 del projecte de Josep Aballó [2]. Sigui JC el conjunt de 

peces candidates a canviar de nivell, essent jc ∈ JC, una peça candidata a canviar de nivell, 

és a dir, una peça assignada a una màquina de nivell superior i que pot ser assignada a la 

màquina de nivell immediatament inferior. A partir dels vectors advance (Ajc) i delay (Djc), es 
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tria la peça que té més incidència a l’hora de reduir el valor de Fmax i que, per tant, serà la 

millor candidata a canviar de nivell.  

Es pretén calcular de manera ràpida quina candidata permet reduir més l’instant global de 

finalització de la màquina origen i alhora provocar un menor augment a l’instant de la 

màquina destí. En els següents apartats s’explica la formulació simplificada per calcular 

aquests vectors. 

• Exemple de peces candidates a canviar de nivell: 

A partir de l’exemple de la taula 7.3 es considera que, a part de la màquina de nivell alt (H), 

també en n’hi ha una de nivell mitjà (mM = 1 i l2 = M) on hi ha programades les peces 5 i 6: 

 MÀQUINA 1  MÀQ. 2 

 1 2 3 4  5 6 

Nivell peces H H M L  M M 

Suposant aquest cas, les peces candidates a canviar de nivell seran les que es puguin 

moure de la màquina origen 1, amb nivell l1 = H, a la màquina destí 2, amb nivell l2 = M, és a 

dir, les peces j ∈ J8 amb nivell k? ≤ l< = M (segons la taula 7.4 de compatibilitat entre peces i 

màquines). Per tant, el conjunt de peces candidates (JC) a canviar de nivell són -. = 93, 4;. 

9.4.2.1. Vector advance  

Sigui jc ∈ JC ⊂ Ji una peça candidata a canviar de nivell, és a dir, que estigui assignada a 

una màquina i també es pugui assignar a la màquina de nivell immediatament inferior. Es 

defineix el vector advance (Ajc) com la reducció del valor de t[w] d’una peça que ocupa la 

posició [w] a la seqüència Ji si es tragués la peça jc de la màquina origen i. És a dir, el vector 

conté la disminució de temps o avanç de la màquina origen. 

Sigui [jc] la posició de jc ∈ JC ⊂ Ji dins de la seqüència Ji corresponent a la màquina i d’on 

s’extraurà la peça. Sigui [w] la posició de la peça w dins la seqüència Ji amb t[w] l’instant en 

què la peça surt de la màquina � i ��, �� i a�, els temps de pre-procés, procés i post-procés 

respectivament. El valor en la posició [w] ([w] ≠ [jc]) del vector advance Ajc,[w] es calcula com: 

a) [w] < [jc] 

La possible extracció de la peça candidata a moure no afecta a les peces anteriors a la seva 

posició, per tant: 

A?�,9S; = 0       9w; = 1,2… , 9jc; − 1                                             (Eq. 9.1) 

Taula 9.3 – Dades de l’exemple per trobar el conjunt JC 
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b) [w] = [jc] + 1 

Si es treu la peça de la seqüència, hi ha un avanç que permet començar més aviat la 

producció de la següent peça: 

A?�,9?�;�8 = max	L0,min	Lt9?�; − t9?�;C8, t9?�; − rSMM                                (Eq. 9.2) 

c) [w] > [jc] + 1 

La possible extracció de la peça provoca un moviment a la resta de peces de la seqüència: 

A?�,9S; = max	A0,minAA?�,9S;C8, t9S;C8 − rSDD      9w; = 9jc; + 2,… , nz        (Eq. 9.3) 

 
Per cada peça candidata jc ∈ JC i per a la màquina origen i, es calcula el vector d’instants 

de finalització FK�LjcM tenint en compte que es trauria jc de la seqüència inicial 	JK� = JK − �jc� i 
que es trauria el seu valor t9?�; corresponent del vector TK. Sigui QK

� el vector dels valors de 

temps de post-procés qS de la les peces programades a la nova seqüència	JK�. El nou vector 

d’instants de finalització per cada candidata i el nou instant global de finalització de la 

màquina origen (F'IJ	K
� M serien: 

FK�LjcM = TK − A?� + QK
�                                                        (Eq. 9.4) 

 F'IJ	K
� LjcM = max	AFK�LjcMD	                         (Eq. 9.5) 

9.4.2.2. Vector delay  

Sigui jc ∈ JC ⊂ Ji una peça candidata a canviar de nivell, és a dir, que no tinguin el 

moviment restringit. Es defineix el vector delay (Djc) com l’augment del valor de t[w] d’una 

peça que ocupa la posició [w] a la seqüència Ji+1 si s’afegís la peça jc a la màquina destí i+1. 

És a dir, el vector que conté l’augment de temps o retard provocat a la màquina destí. 

Sigui [jc] la posició que jc ∈ JC ⊂ Ji prendria dins de la seqüència de programació 	JK�8� =
JK�8 + �jc� corresponent a la màquina i+1. La posició on s’afegiria la peça depèn de l’ordre en 

la seqüència inicial (σ�	o σ�) obtingut a l’heurística Fase 0. Sigui [w] la posició de la peça w 

dins la seqüència 	JK�8�  amb t9S; l’instant en què la peça surt de la màquina � + 1 i ��, �� i a�, 

els temps de pre-procés, procés i post-procés respectivament. El valor en la posició [w] del 

vector delay Djc,[w] es calcula com: 

a) [w] < [jc] 

La possible inclusió de la peça candidata a moure no afecta a les peces anteriors a la seva 

nova posició, per tant: 

D?�,9S; = 0       9w; = 1,2… , 9jc; − 1                                       (Eq. 9.6) 
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b) [w] = [jc] 

Quan s’arribés a la nova posició [jc] que ocuparia la peça, provocaria un retard a la peça que 

abans ocupava la seva posició degut als seus propis temps de tractament: 

D?�,9?�; = maxA0, r?� − t9S;C8D + p?�                                               (Eq. 9.7) 

c) [w] ≥ [jc] + 1 

Si s’afegís la peça, provocaria un retard a la resta de peces de la seqüència: 

D?�,9S; = max	L0, D?�,9S;C8 +min	L0, t9S;C< − rSM	     9w; = 9jc; + 2,… , nz�8     (Eq. 9.8) 

 
Per cada peça candidata jc ∈ JC i per la màquina destí i+1, es calcula el vector d’instants de 

finalització FK�8� LjcM tenint en compte que si s’afegís jc a la seqüència inicial seria 	JK�8� =
JK�8 + �jc� i que s’afegiria jc amb t9?�; = t9?�;C8 al vector TK�8. Sigui QK�8

�  el vector dels valors 

de temps de post-procés qS	de la les peces programades a la seqüència	JK�8� . El nou vector 

d’instants de finalització per cada candidata i el nou instant global de finalització de la 

màquina destí (F'IJ	 K�8
� M serien: 

FK�8� LjcM = TK�8 +D?� + QK�8   amb jc ∈ JK�8 ∪ �jc�                                (Eq. 9.9) 

 F'IJ 	K�8
� LjcM = maxAFK�8� LjcMD                                                (Eq. 9.10) 

9.4.2.3. Millor candidata a canviar de nivell 

La millor peça candidata jm a canviar de nivell serà aquella que provoqui una major 

disminució de l’instant global de finalització de la màquina origen i i que alhora provoqui un 

menor augment a l’instant de la màquina destí i+1. Per tant, la millor candidata serà: 

F'KO = ��� ¡∈¢£LF?�M = ��� ¡∈¢£ ¤���	AF'IJ	K
� LjcM, F	'IJ	K�8

� LjcMD¥             (Eq. 9.11) 

9.4.2.4. Exemple càlcul vectors advance  i delay  

A partir de l’exemple de la taula 7.3 i tenint en compte l’exemple del principi de l’apartat 9.4, 

s’ha afegit una màquina de nivell mitjà (mM = 1 amb l2 = M) on hi ha programades les peces 

5 i 6. A continuació es completen les dades amb la informació següent: 
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 MÀQUINA 1  MÀQ. 2 

 1 2 3 4  5 6 

Nivell peces H H M L  M M 

Temps de pre-procés (r j) 1 2 3 2  8 7 

Temps de procés (p j) 5 3 4 6  1 2 

Temps de post-procés (q j) 2 3 1 5  6 4 

Suposant el cas de dues màquines, es pretén escollir la peça millor candidata a canviar de 

nivell movent-la de la màquina origen 1, amb nivell l1 = H, a la màquina destí 2 amb nivell l2 = 

M. Tal i com s’ha determinat a l’exemple del principi de l’apartat 9.4, el conjunt de peces 

candidates (JC) a canviar de nivell són -. = 93, 4;. 

Per la màquina 1, es parteix de les dades J8 = 91, 4, 2, 3;	amb T8 =	 96, 12, 15, 19;, F8 =
	98, 17, 18, 20; i F'IJ8 = 20. Per la màquina 2, J< = 95, 6; amb T< =	 99, 11;, F< =	 915, 15; i 
F'IJ< = 15. Per altra banda, es desenvoluparà l’exemple partint de la seqüència inicial σ� 

amb les 6 peces, per tant, σ� =	 91, 4, 5, 6, 2, 3;. Anàlogament es podria calcular els vectors 

advance i delay per a la seqüència σ�. 

a) Càlcul del vector advance (Ajc) 

El vector advance (Ajc) per cada candidata jc a canviar de nivell es calcula com: 

� jc = 3 

La peça 3 estaria a la posició [3] = 4 de la seqüència J8 de la màquina origen. La posició del 

vector advance Ajc,[w] amb [w] ≠ [jc] es calcula com: 

Peça w [w] [jc] Equació Ajc,[w] 
1 1 4 9.1 0 

4 2 4 9.1 0 

2 3 4 9.1 0 

Com que la peça 3 estaria al final de la seqüència, tots els avanços són zero. El vector 

d’instants de finalització traient la peça 3 de la seqüència seria: 

F8� L3M = T8 − A> + Q8 	= 96, 12, 15; − 90, 0, 0; + 92, 5, 3; = 98, 17, 18;  
 F'IJ8� L3M = maxL98, 17, 18;M = 18 

 

 

 

Taula 9.4 – Dades de l’exemple per trobar els vectors advance i delay 
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� jc = 4 

La peça 4 estaria a la posició [4] = 2 de la seqüència J8 de la màquina origen. La posició del 

vector advance Ajc,[w] amb [w] ≠ [jc] es calcula com: 

Peça w [w] [jc] Equació Ajc,[w] 
1 1 2 9.1 0 

2 3 2 9.2 max(0, min(12-6,12-2) = 6 

3 4 2 9.3 max(0, min(6, 15-3) = 6 

El vector d’instants de finalització traient la peça 4 seria: 

F8� L4M = T8 − A� + Q8 = 96, 15, 19; − 90, 6, 6; + 92, 3, 1; = 98, 12, 14;  
F'IJ8� L4M = maxL98, 12, 14;M = 14 

b) Càlcul del vector delay  (Djc) 

La màquina de nivell mitjà té programades les peces 5 i 6 segons J< = 95, 6;. El vector delay 

(Djc) per cada candidata jc a canviar de nivell es calcula com: 

� jc = 3 

Segons seqüència inicial σ� =	 91	, 4, 5, 6, 2	, 3;, la peça 3 quedaria col·locada després de 

les peces 5 i 6, per tant, la peça 3 ocuparia la posició [3] = 3 a J<� . La posició del vector delay 

Djc,[w] es calcula com: 

Peça w [w] [jc] Equació Djc,[w] 
5 1 3 9.6 0 

6 2 3 9.6 0 

3 3 3 9.7 max(0, 3 – 11) + 4 = 4 

 

Si s’afegís jc = 3 a la seqüència amb jc ∈ J< ∪ �jc�, el vector d’instants de finalització seria: 

F<� L3M = T< + A> + Q< = 99, 11, 11; + 90, 0, 4; + 96, 4, 1; = 915, 15,16;  
F'IJ<� L3M = maxL915,15,16;M = 16 

� jc = 4 

Segons seqüència inicial σ� =	 91	, 4, 5, 6, 2	, 3;, la peça 4 quedaria col·locada per davant 

de les peces 5 i 6, per tant, la peça 4 estaria a la posició [4] = 1 a J<� . La posició del vector 

delay Djc,[w] es calcula com: 

Peça w [w] [jc] Equació Djc,[w] 
4 1 1 9.7 max(0, 2 – 0) + 6 = 8 

5 2 1 9.8 max(0, 8 + min(0, 0 – 8)) = 0 

6 3 1 9.8 max(0, 0+ min(0, 9 – 7)) = 0 
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Si s’afegís jc = 4 a la seqüència amb jc ∈ J< ∪ �jc�, el vector d’instants de finalització seria: 

F<� L4M = T< + A� + Q< = 90, 9, 11; + 98, 0, 0; + 95, 6, 4; = 913, 15, 15;  
F'IJ<� L4M = maxL913, 15,15;M = 15 

c) Millor candidata a canviar de nivell  

En resum, l’instant global de cada màquina i l’instant global de finalització serien per cada 

candidata: 

Candidata Fmax1 Fmax2 Fmax 
3 18 16 18 
4 14 15 15 

Per tant, la peça que dóna una major reducció global si es canvia de nivell, la millor 

candidata, és la peça jm = 4. La nova seqüenciació serà 	J8� = 91, 2, 3; i 	J<� = 94, 5, 6;, amb 

F'IJ = 15. A la figura 9.4 es pot veure com quedaria la programació de les peces en l’espai 

temporal, marcant en rallat els temps post-procés fora de la màquina: 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.5. Criteri en cas d’empat 

Per altra banda, quan s’aplica el procediment per determinar la millor candidata, 

freqüentment diferents peces candidates jc obtenen el mateix valor F'IJLjcM. Per aquest 

motiu, abans de formalitzar l’heurística, s’ha realitzat un estudi previ per determinar el millor 

criteri per escollir quina és la millor candidata a canviar de nivell jm	ϵ	-. en cas d’empat. 

S’han escollit diferents criteris segons els factors que influeixen en el càlcul de l’instant global 

de finalització, és a dir, els temps de pre-procés, procés i post-procés (r?, p?, q?) i l’ordre en 

les seqüències inicials (σ�, σ�) de cada peça. Els criteris analitzats per cada jc	¨	-. són: 

Figura 9.4 – Representació de la programació de les peces a les màquines 1 i 2 
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1. jm = max?�Ap?�D  (Eq. 9.12) 

2. jm = min?�Ap?�D  (Eq. 9.13) 

3. jm = max?�AmaxAr?�, q?�DD  (Eq. 9.14) 

4. jm = min?�AmaxAr?�, q?�DD  (Eq. 9.15) 

5. jm = max?�AmaxAr?� + p?�, q?� + p?�DD  (Eq. 9.16) 

6. jm = min?�AmaxAr?� + p?�, q?� + p?�DD  (Eq. 9.17) 

Per desempatar, en el cas que l’empat es mantingués, s’han analitzat quatre combinacions 

possibles dels sis criteris anteriors. S’han considerat les combinacions dels casos de segon 

desempat agafant la peça candidata jc	ϵ	-. més propera a l’inici (I) o al final (F) de la 

seqüència inicial σ� (A) o σ� (B). Per tant, s’han considerat els casos: AI, AF, BI i BF.  

Per tant, s’han analitzat un total de 24 casos, combinació dels sis primers criteris de 

desempat combinats amb els quatre criteris del segon desempat. A l’Annex B, es detallen 

els resultats obtinguts, que mostren que el millor criteri per escollir la millor candidata a 

canviar de nivell en cas d’empat és el cas 1AI, és a dir, escollint la peça amb jm =
max?�Ap?�D i, en cas que l’empat es mantingués, agafant la peça més propera a l’inici de la 

seqüència inicial σ�. 

Per altra banda, comentar que aquest criteri de desempat serà el que s’usarà en totes les 

heurístiques dissenyades. 

9.4.3. Metodologia de cerca de noves solucions 

Tal i com s’ha anat comentant en aquest apartat de definició de la Fase 1, la metodologia 

per trobar noves solucions partirà d’un node amb una solució definida, és a dir, una solució 

on a cada màquina hi haurà una programació, recollida a la matriu J, amb el vector F�'IJ i p 

corresponents, i les programacions J� i J� associades.  

A partir de la solució definida anteriorment, es calcularan els vectors advance i delay per 

cada programació A i B, obtenint els vectors A?��, D?��, A?�� i D?�� i s’escollirà la millor peça 

candidata a canviar de nivell. Per al node descendent, es reorganitzaran les seqüències de 

cada màquina, trobant una nova solució amb p + 1 i on la matriu J contindrà les millors 

seqüències segons s’hagin trobat per JK� o JK�. 
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A la figura 9.5 es representa l’exploració d’un nou node i es grafica la nova solució que es 

pot trobar on, depenent del valor del seu instant global de finalització (Fmax), podrà ser no 

dominada o dominada. 

 

 

 

 

 

 

A les següents figures s’exemplifica el procediment per, a partir d’una solució s, trobar una 

nova solució s+1 mitjançant els càlculs dels vectors advance i delay. Les caselles en gris 

representen les seqüències JK corresponents a cada màquina i a sota apareixen els valors 

de t9?; i f9?; per cada peça. 

 

 

Per cada màquina s’escull la programació de A o B amb F'KO	 K©, per tant, per aquest cas la 

millor programació és: 

 

 

Figura 9.5 – Estructura de l’exploració d’un nou node i graficació de les possibles solucions 

SOLUCIÓ s 

Figura 9.6 – Informació corresponent al node d’un arbre (solució s) 

Fmax = max[18, 14, 10] = 18 

p = 6 

Solució s 

#� 

#� + W 

no dominada dominada 
�         

-�/ 	-�� /		-��  

#�                 ��$]��  

� + W         

-��W/ 	-���W/		-���W 

#� + W          ��$]���W 

A?��, D?�� A?��, D?�� 
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Com que la màquina amb un F'KO K major és la màquina 1, aquesta serà la màquina origen, 

essent la màquina 2 la destí. Considerant que el conjunt de peces que poden canviar de 

nivell és -. = 95, 9;, els vectors advance i delay es calcularien com: 

 Vectors advance  i delay  

 

  

 

 

 

Un cop escollida jm = 5, només falta reorganitzar les seqüències i recalcular els vectors per 

trobar la nova solució s+1. 

 

SOLUCIÓ s+1 

 

 

Per cada màquina s’escull la programació de A o B amb F'KO K, per tant, per aquest cas la 

millor programació és: 

 

 

Figura 9.7 – Representació del càlcul dels vectors advance i delay 

Figura 9.8 – Contingut del nou node (solució s+1) 

jm = 5 ���� peça millor candidata a 

canviar de nivell. 

Fmax = max[18, 16, 10] = 18 

p = 7 
Solució 

s+1 
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El conjunt de solucions format per s i s+1 quedaria representat de la següent manera, 

essent la nova solució una solució dominada: 

 

 

 

 

 

 

9.5. Fase 2: millora de solucions 

En la Fase 2 és busca explorar altres branques que durant la Fase 1 no s’han explorat però 

que podrien permetre trobar noves solucions no dominades. Per aquest motiu durant la 

Fase 1 es marquen els nodes precedents a cada canvi de màquina superior, és a dir, els 

nodes on hi ha un canvi substancial i que pot ser un bon punt de partida per trobar noves 

solucions. 

En aquesta Fase 2, per cada node marcat, es permet realitzar dues noves iteracions, és a 

dir, es pot empitjorar en la primera per millorar en la segona i veure si la solució trobada és 

millor que les ja obtingudes. En cas afirmatiu, es torna a aplicar la Fase 1 per analitzar 

aquesta nova branca d’exploració; si no, s’acaba l’exploració del node analitzat. Per tal 

d’evitar analitzar un altre cop les mateixes solucions, es prohibeix durant les dues noves 

iteracions el moviment de la millor candidata jm moguda durant la Fase 1. 

L’estructura genèrica de la Fase 2 per intentar millorar les solucions trobades en la primera 

exploració de la Fase 1 és: 

 

 

 

Figura 9.9 – Contingut dels nodes explorats i graficació de les solucions corresponents 

s         

-�/ 	-��/		-��  

ª  W« 

s+1 

-��W/ 	-���W/		-���W 

¬            W« 

A?��, D?�� A?��, D?�� 
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FASE 2 – Backtracking  (marxa enrere)  

PER CADA node marcat a la Fase 1:  

• La peça moguda a la Fase 1 en aquest node està prohibit moure-la de nivell (o 

màquina). 

Aplicar en aquest node dues iteracions, incrementant la penalització dues unitats, per 

generar un millor programa amb menor Fmax amb aquesta penalització. 

• SI la solució està dominada per la solució amb la millor solució trobada mateixa 

penalització, aquest node està explorat. 

• En cas contrari ���� Continua explorant des d’aquest node aplicant la Fase 1. 

9.6. Experiència computacional 

Un cop definida l’estructura genèrica a partir de la qual es dissenyaran les heurístiques, es 

planteja l’experiència computacional per tal de resoldre el problema definit i així poder 

comparar els resultats obtinguts per cada procediment. Per cada un dels casos es 

programarà les heurístiques dissenyades mitjançant el programari Microsoft Visual Studio 

per poder facilitar i automatitzar els càlculs. 

Per realitzar l’anàlisi comparatiu s’ha creat, per una banda, un grup d’exemplars que 

s’usaran per a l’obtenció dels resultats i per l’altra, un programa que permetrà comparar les 

solucions obtingudes determinant el percentatge de solucions no dominades per cada 

heurística. Tots els programes estan inclosos a l’Annex C i l’Annex D. 

Cal indicar també que s’ha limitat el temps d’execució per cada exemplar en 10 minuts. S’ha 

considerat que aquest temps és el límit d’execució raonable per trobar el conjunt de 

solucions corresponents. 

• Generació dels exemplars de peces i màquines: 

Els exemplars han estat generats seguint la metodologia que van usar tant Xavier Garriga 

[1] com Josep Aballó [2] en els seus projectes. Per tal d’estudiar diverses quantitats de 

peces s’han escollit exemplars de 20, 50, 100 i 200. En els dos primers casos, els de 20 i 50 

peces, s’estudiaran 1.000 exemplars, mentre que en els altres dos, els de 100 i 200, se 

n’estudiaran 200, ja que en aquests casos el temps d’anàlisi és elevat i es considera que 

amb 200 exemplars ja es poden obtenir valors significatius. 
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Els exemples han estat generats de manera similar a Gharbi i Haouari [11]. En cada cas, els 

temps de les peces s’han generat a partir de distribucions discretes uniformes com es 

mostra a la taula 9.5 següent: 

 
Temps de pre -

procés (r j) 

Temps de procés 

(p j) 

Temps de post -

procés (q j) 

Distribució discreta 
uniforme  

[1, K(n/m)] [1, 10] [1, K(n/m)] 

El valor K és un enter positiu que afecta a les distribucions de temps de pre-procés i post-

procés i que per la primera meitat dels exemplars val K = 3 i per la darrera meitat val K = 5 

[11]. Per altra banda, n és el nombre de peces i m el nombre de màquines.  

A la taula 9.6 apareixen els percentatges de peces establerts per a cada nivell, generats, 

també, a partir de distribucions uniformes discretes: 

Nivell Alt (H) Mitjà (M) Baix (L) 

Proporció (%) [20, 30] [20, 50] [20, 60] 

L’Annex A inclou un exemplar de 20 peces per mostrar la manera com s’introdueix en els 

diferents programes per la seva execució. 

9.7. Classificació dels procediments heurístics pro posats 

Per tal de resoldre el problema plantejat es proposen tres grups d’heurístiques diferents, les 

quals es defineixen i analitzen en els capítols 10 i 11 següents: 

• Les heurístiques 1-step  es caracteritzaran en fer un únic pas (step) cada vegada que 

es vulgui explorar un nou node. Es prendran decisions tipus greedy, tractant de reduir la 

Fmax augmentant en una unitat la penalització. 
 

• En l’heurística 2-steps  es canviarà l’exploració la Fase 2, realitzant dos passos (steps) 

per explorar un nou node. D’aquesta manera es pretén tenir una visió a llarg termini, 

tenint en compte si el moviment realitzat serà beneficiós per al següent moviment. 
 

• L’heurística all candidates  també canviarà l’exploració de la Fase 2 però per a aquesta 

heurística, es pretén augmentar el nombre de nodes explorats de forma controlada. 

Taula 9.5 – Distribució discreta uniforme dels temps rj, pj i qj 

Taula 9.6 – Percentatge de peces segons el nivell 
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10. Heurístiques 1-step  

Totes les heurístiques presentades en aquest capítol es basaran en l’estructura 1-step, és a 

dir, per triar la millor peça jm candidata a canviar de nivell es realitzarà a cada iteració, un 

pas o step en anglès. Primer es defineix l’heurística de referència per, posteriorment, 

modificant els criteris d’exploració de la Fase 2, definir tres noves heurístiques i provar de 

trobar un millor conjunt de solucions no dominades. Per tant, en tots els procediments 

s’aplicarà la mateixa Fase 0 i Fase 1, però en la Fase 2 hi haurà passos diferents segons 

l’heurística usada.  

10.1. Heurística de partida 1L 

L’heurística de partida, és a dir, l’heurística 1L , es basa en l’estructura plantejada en el 

capítol anterior i és la més senzilla i alhora la més restrictiva (d’aquí la lletra L, limited), ja que 

té un menor grau d’exploració durant la Fase 2. 

10.1.1. Representació de l’exploració de la Fase 1 

A continuació, a la figura 10.1, es representa l’estructura d’exploració arborescent de la Fase 

1, comú per a totes les heurístiques. En aquesta fase es calcula, amb els vectors advance i 

delay, els valors de Fmax per cada peça candidata a canviar de nivell (línies discontínues) i 

s’escull la millor candidata jmp que provoqui un Fmax menor (línies contínues) per cada nivell. 

Per tal de simplificar la il·lustració s’ha reduït el contingut del node, tal com s’havia definit a la 

figura 9.3, i s’ha indicat amb color taronja el node que es marca per analitzar a la Fase 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 – Representació de l’arbre de solucions parcial durant la Fase 1 
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Iter. 3 
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10.1.2. Representació de l’exploració de la Fase 2 

Per altra banda, a la figura 10.2, es representa l’exploració de la Fase 2 pel cas particular de 

l’heurística 1L. De color gris es mostren les solucions trobades durant la Fase 1 i de color 

taronja el node marcat s. L’exploració de la Fase 2 parteix d’aquest node i hi aplica dues 

noves iteracions tenint en compte que la peça que ha canviat de nivell en aquest node 

durant la Fase 1, jm0, no es pot canviar de nivell durant les dues següents iteracions (1 i 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerant la solució s+5 no dominada i segons les característiques d’exploració de 

l’heurística 1L, la peça jm0 pot ser candidata a canviar de nivell a partir del node s+5 i durant 

la resta de l’exploració de la Fase 2. Per altra banda, s’ha de comparar la solució s+6, 

trobada en el nou node explorat, amb la millor solució guardada amb la mateixa penalització 

(solució s+3). Si la solució s+6 és no dominada, es pot seguir explorant la branca. 

10.1.3. Característiques de l’heurística 1L 

Per tant, l’heurística de partida es caracteritza i té els punts forts i dèbils següents: 

• Per cada node marcat i un cop aplicades les dues primeres iteracions de la Fase 2, la 

peça jmp que s’havia mogut a la Fase 1 pot ser candidata a canviar de nivell durant les 

següents iteracions de la Fase 2. 

• Per cada nova solució obtinguda a la Fase 2, comparar la seva Fmax amb la de la millor 

solució trobada fins el moment amb la mateixa penalització. 

Figura 10.2 – Representació de l’arbre de solucions parcial per l’heurística 1L durant la Fase 2 

Iter. 2 
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o Si la nova solució és dominada � es para d’explorar aquesta branca. 

o Si la nova solució és no dominada � es guarda i es segueix explorant. 

 

� Punt forts 

o Senzillesa de l’heurística:  és l’estructura més senzilla de totes i la que permet 

trobar solucions de manera més ràpida. 

� Punts dèbils 

o Nombre reduït d’exploracions:  al comparar, durant la Fase 2, les solucions 

trobades amb les millors solucions es limita l’exploració. No es dóna la possibilitat 

d’acceptar un resultat pitjor que el disponible per intentar trobar-ne de millors 

posteriorment. 

o Exploració limitada:  si es permet que la candidata prohibida durant les dues 

primeres iteracions de la Fase 2 pugui tornar a ser-ho, això fa que l’exploració 

convergeixi i es tornin a trobar les mateixes solucions.  

10.2.  Heurístiques 2L, 1U, 2U 

A partir de l’heurística de partida (1L) s’han dissenyat tres noves heurístiques que permetin 

trobar millors solucions no dominades. Per aquest motiu, mantenint les mateixes Fase 0 i 

Fase 1, s’han modificat dos criteris d’exploració durant la Fase 2. El primer consisteix en 

determinar en quin moment s’acaba l’exploració de l’arbre (limitació d’exploració) i el segon, 

en escollir quines peces es poden moure i quines no en cada exploració d’un nou node 

(mobilitat de peces).  

A la taula 10.1 queden resumides la nomenclatura de les noves heurístiques i les seves 

principals diferències, tenint en compte que l’aplicació dels criteris és un cop realitzades les 

dues primeres iteracions de la Fase 2 (*): 

  LIMITACIÓ EXPLORACIÓ 
 

 
Per cada nova solució, es 
compara amb el Fmax de la 
millor solució amb la 
mateixa p (*) 

Per cada nova solució, no  
es compara amb el Fmax de 
la millor solució amb la 
mateixa p (*) 

M
O

B
IL

IT
A

T 
P

E
C

E
S

 

La peça jmp utilitzada a la 
Fase 1 pot ser candidata en 
propers moviments de la 
Fase 2 (*) 

Heurística 1L Heurística 1U 

La peça jmp utilitzada a la 
Fase 1 no  pot ser candidata 
en propers moviments de la 
Fase 2 (*) 

Heurística 2L Heurística 2U 

Taula 10.1 – Resum de les heurístiques 1-step 
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10.2.1. Representació de l’exploració de la Fase 2 

A continuació, a la figura 10.3, es representa l’exploració de la Fase 2 per al nou grup 

d’heurístiques. Com s’ha comentat, les diferències consisteixen en permetre que la peça jm0 

torni a ser o no candidata a canviar de nivell i si el nou node explorat (solució s+6) s’ha de 

comparar o no amb la millor solució guardada amb la mateixa penalització: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop realitzades les dues primeres iteracions de la Fase 2, i considerant que la solució 

s+5 és no dominada respecte a la solució s+2, depenent de l’heurística l’exploració seguirà 

com: 

• Exploració tipus 1:  la peça jm0, deixa d’estar prohibida i pot ser candidata a canviar de 

nivell per trobar nous nodes a partir de la solució s+5 i durant la resta de la Fase 2. 

• Exploració tipus 2:  la peça jm0 no pot ser candidata a canviar de nivell durant tota 

l’exploració de la Fase 2. 

• Exploració tipus L: un cop trobada la solució s+6 s’ha de comparar amb la millor 

solució guardada amb la mateixa penalització (solució s+3). Si és no dominada, explorar 

el següent node; si ho és, parar. 

• Exploració tipus U:  independentment del valor F'IJ��¯  de la solució s+6, explorar el node 

del següent nivell de penalització. 

 

Figura 10.3 – Representació de l’exploració parcial de la Fase 2 per a les noves heurístiques 
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10.2.2. Característiques de l’heurística 2L 

Les característiques particulars de l’heurística 2L són: 

• Per cada node marcat, la peça jmp que s’havia utilitzat a la fase 1 no  pot ser candidata a 

canviar de nivell durant l’exploració de la Fase 2. 

• Per cada nova solució obtinguda a la Fase 2, comparar la seva Fmax amb la de la millor 

solució fins el moment amb la mateixa penalització. 

o Si la nova solució és dominada� es para d’explorar aquesta branca. 

o Si la nova solució és no dominada � es guarda i es segueix explorant. 

10.2.3. Característiques de l’heurística 1U 

Les característiques particulars de l’heurística 1U són: 

• Per cada node marcat i un cop aplicades les dues primeres iteracions de la Fase 2, la 

peça jmp que s’havia utilitzat a la Fase 1 pot ser candidata a canviar de nivell durant les 

següents iteracions de la Fase 2. 

• Cada nova solució trobada es guarda, independentment del seu Fmax. 

10.2.4. Característiques de l’heurística 2U 

Les característiques particulars de l’heurística 2U són: 

• Per cada node marcat, la peça jmp que s’havia utilitzat a la Fase 1 no  pot ser candidata 

a canviar de nivell durant l’exploració de la Fase 2. 

• Cada nova solució trobada es guarda, independentment del seu Fmax. 

10.3.  Formalització de les heurístiques 1-step  

A continuació es detalla el procediment de l’heurística de partida. Les franges marcades 

amb color gris són els punts particulars per a les heurístiques dissenyades. Per altra banda, 

s’han definit diferents accions auxiliars, marcades de color diferent i definides posteriorment, 

per tal de simplificar el procediment general.  

FASE 0 – Trobar les seqüències inicials A i B 

Aplicar l’heurística de la Fase 0 detallada a l’apartat 9.3.1 per: 

1. Trobar les seqüències inicials (σ�, σ�). 

2. Trobar la solució (s = 0) amb penalització p = 0 i afegir-la a la llista de solucions   
com a ρ" = AF�'IJ" , 0, J", 	J�" , 	J�"D  i a la de millors solucions �� com a ρ"�� = L0, ρ"M. 
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FASE 1 – Generació de solucions amb p creixent 

MENTRE NO s’arribi a FI (mentre es puguin canviar peces de nivell o no s’indiqui anar a la 

Fase 2)  

F1.1. SI 	F'IJ8 > ���LF'IJ<, 	F'IJ>M � la màquina origen (de la que s’extreu la peça)  

serà la 1 (l1 = H). 

1. Buscar una nova solució: 

• SI no hi ha una nova solució � FI Fase 1. 

2. Procedir: 

2.1.  La nova solució serà: ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D. 
2.2.  Avaluar la nova solució (ρ��8M amb la llista de millors solucions �� 

2.3. Tornar a l’inici. 
 

F1.2. SI F'IJ< ≥ F'IJ8  i  F'IJ< > F'IJ> � la màquina origen (de la que s’extreu la peça) 

serà la 2 (l2 = M) 

1. Procedir: 

• SI l’anterior iteració és segons la casuística F1.1. � marcar node anterior 

node/ = Lρ�, jmM a la solució s+1 trobada. 

2. Buscar una nova solució: 

• SI no hi ha una nova solució ���� FI Fase 1. 

3. Procedir: 

3.1.  La nova solució serà: ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D 
3.2.  Avaluar la nova solució (ρ��8M amb la llista de millors solucions ��. 

3.3. Tornar al inici. 

 
F1.3. SI F'IJ> ≥ ���LF'IJ8, 	F'IJ<M  

1. Procedir: 
• SI l’anterior iteració és segons la casuística F1.2. � marcar node 

anterior		node/ = Lρ�, jmM a la solució s+1 trobada. 
2. Anar a la Fase 2. 

 

FASE 2 – Backtracking  (marxa enrere) 

PER CADA  node/ = Lρ�, jmM. marcat a la Fase 1 

1. Recalcular, a partir de les equacions 7.1  i 7.2, els vectors TK�, TK�, FK� i FK�, segons la 

seqüència de peces 	J��  i 	J��  de la solució ρ�. 
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2. Aplicar una iteració de la Fase 1 al node marcat  node/ = Lρ�, jmM, partint de la solució 

marcada ρ� i prohibint el moviment de la candidata .°± = jm moguda durant la Fase 1. 

La nova solució serà ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D: 
• SI es torna a marcar el node/ afegir la nova millor candidata jm’ a la llista de 

candidates prohibides .°± = .°± + �jm��, tal que, node/ = Lρ�, CP/M. 
• En cas contrari � no fer res. 

3. Aplicar una nova iteració de la Fase 1. La nova solució serà: 

ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D 
4. Comprovar la no dominància de ρ��8, a partir de la llista de millors solucions ��: 

• SI la solució és dominada � anar a 5. 
• En cas contrari ���� continuar des d’aquest node, tornant a aplicar la Fase 

1, partint de la solució ρ��8 i sense cap candidata prohibida a moure fins 

que s’acabi l’exploració.  
PER CADA nova solució trobada durant la Fase 1, avaluar la nova solució 

amb la llista de millors solucions ��. 

• SI la nova solució no millora la solució guardada � FI. 

• En cas contrari ���� seguir explorant noves solucions. 

1L 

• En cas contrari ���� continuar des d’aquest node, tornant a aplicar la Fase 

1, partint de la solució ρ��8 i mantenint la(es) candidata(es) prohibida(es) a 

moure fins que s’acabi l’exploració. 
PER CADA nova solució trobada durant la Fase 1, avaluar la nova solució 

amb la llista de millors solucions ��. 

• SI la nova solució no millora la solució guardada � FI. 

• En cas contrari ���� seguir explorant noves solucions. 

2L 

• En cas contrari ���� continuar des d’aquest node, tornant a aplicar la Fase 

1, partint de la solució ρ��8 i sense cap candidata prohibida a moure fins 

que s’acabi l’exploració. 

1U 

• En cas contrari ���� continuar des d’aquest node, tornant a aplicar la Fase 

1, partint de la solució ρ��8 i mantenint la(es) candidata(es) prohibida(es) a 

moure fins que s’acabi l’exploració. 

2U 

5. Procedir: 

• SI durant el punt 2. s’ha afegit una nova jm’ � anar a 1. tenint en compte que hi 

haurà més d’una peça prohibida a  canviar de nivell: .°±� = .°± ∪ �jm�� 
• En cas contrari ���� anar a 1.  partint del següent node/�8 marcat. 
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Conjunt de solucions no dominades  

El conjunt de solucions  ³~ seran les solucions no  dominades de la llista de millors 

solucions ��.  

Per definir l’heurística anterior s’han utilitzat diverses funcions auxiliars que es defineixen 

seguidament: 

Buscar una nova solució   

Cas màquina origen 1 (l1 = H) i màquina destí 2 (l2= M). Per màquina origen 2 (l2= M) i 

màquina destí 3 (l3= L), procedir anàlogament substituint 2 per 1 i 3 per 2. 

1. Trobar les peces jc ∈ JC candidates a moure d’1 a 2, és a dir, el conjunt de peces 

� ∈ J8 amb un nivell k? ≤ l< = M  i a més que no tinguin el moviment restringit, és a 

dir, � ∉ .°±. 
• SI -. = 	∅ � FI (no hi ha peces candidates; no es podrà fer cap moviment). 

• En cas contrari  ���� calcular: 

PER CADA jc ∈ JC: 

1.1. Calcular el vector advance (AjcX) i el vector delay (DjcX) per cada cas X = A o B. 

1.2. Calcular per la màquina origen 1 i la màquina destí 2 els vectors d’instant de 

finalització AFK©� LjcMD i l’instant global de finalització AF'IJ	K©
� LjcMD corresponents 

per cada cas X = A o B: 

	J8©� = J8© − �jc�   �    F8©� LjcM = T8© − A?�© + Q8©
�    �   F'IJ8©

� LjcM = maxAF8©� LjcMD  
	J<©� = J<© + �jc�   �    F<©� LjcM = T<© +D?�© + Q<©

� 	  �   F'IJ<©
� LjcM = maxAF<©� LjcMD    

1.3.  Calcular: 

F'IJ	K
� LjcM = min9F'IJ	K�

� LjcM, F'IJ	K�
� LjcM;  amb  i = 1,2 

F?� = max	LF'IJ	8� LjcM, 	F'IJ	<� LjcMM                        (Eq. 10.1) 

2. Escollir la millor candidata jm ∈ JC a moure de mínim F?� (Eq. 9.11): 

F'KO = ���
 ¡∈¢£

LF?�M 

En cas d’empat a millor candidata jm, desempatar amb la peça que tingui 

���	AF'IJ8� LjcM, F'IJ<� LjcMD. Si l’empat segueix escollir la que tingui max	9pLjcM;. 
Finalment si encara segueix, desempatar agafant la candidata que estigui més 

pròxima a la part inicial de la seqüència ��. 
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3. Calcular els vectors  T8��   i T8�� , tenint en compte que	J8©� = J8© − �jm�	: 
T8�� LjmM = T8� − A?'�   i anàlogament per B. 

Calcular els vectors  T<��   i T<��  , tenint en compte que 	J<©� = J<© + �jm�: 
T<�� LjmM = T<� + D?'�   i anàlogament per B. 

4. Recuperar, per al millor candidat jm, els vectors F8�� LjmM i F<�� (jm), calculats a 

l’apartat 1.2. i recuperar els valors F'IJ8�
� LjmM i F'IJ		<�

� LjmM de l’apartat 1.3. 

Anàlogament pels vectors de B.   

 

5. Calcular:																					F'IJ = maxLF�'IJM = ma�LF'IJ8� , F'IJ<� , F'IJ>M 
on 	F'IJ	K = minLF'IJ		K�, 	F'IJ		K�	M. 

Si s’escull per F'IJ	K�, la seqüència JK	a la màquina i serà JK�. Anàlogament si s’escull 

F'IJ		K�. 

 

Avaluar la nova solució  (ρ��8M amb la llista de millors solucions �� 

Es parteix de la llista de millors solucions �� i de la nova solució ρ��8 amb instant global 

de finalització F'IJ��8  i penalització p��8: 

1. Procedir: 

• SI no hi ha cap millor solució ρ&'� ∈ % 	amb penalització p = p��8 � afegir la 

nova solució ρ��8 a la llista de millors solucions �� com a ρ&'��8 = Lp, ρ��8M  i FI. 

• En cas contrari ���� continuar. 

2. Buscar la solució �s ∈ % 	 amb penalització p��8: 

• SI F'IJ'� > F'IJ��8  ���� substituir la nova solució ρ��8 per la solució ρ a la llista de 

millors solucions ��. 

• En cas contrari  ���� no fer res. 

10.4.  Experiència computacional  

Un cop definides, les quatre heurístiques s’han provat sobre diferents exemplars. Cal 

recordar que s’ha limitat el temps d’execució per exemplar en 10 minuts. 

Per a cada heurística i per a cada grup d’exemplars (20, 50, 100 i 200 peces) s’ha analitzat 

el nombre de solucions no dominades obtingudes en mitjana, el temps d’execució mitjà, la 

mitjana de nodes explorats (guardats) i la mitjana de nodes marcats. Per altra banda, també 

s’ha calculat el percentatge de solucions no dominades trobades durant la Fase 1 (etapa 1), 
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en les primeres dues iteracions de la Fase 2 (etapa 2) i en la resta d’iteracions de la Fase 2 

(etapa 3), per observar la millora obtinguda en aplicar la segona fase. 

Per altra banda, a nivell comparatiu, donats els conjunts de solucions de dues heurístiques X 

i Y s’ha calculat el percentatge de solucions no dominades corresponents, a partir de 

l’equació 8.4. Cal recordar que un alt percentatge de solucions no dominades d’una 

heurística respecte de les altres indica la major qualitat de les solucions obtingudes. 

A més, un cop determinada l’heurística amb solucions no dominades de més qualitat s’ha 

realitzat una anàlisi temporal per observar si durant tota l’exploració es van trobant noves 

solucions no dominades o si, per contra, s’arriba a un punt de no millora (zona d’òptims 

locals). Per aquest motiu, a partir de diferents valors de límit de temps, s’ha buscat en quin 

instant es troba el mateix conjunt de solucions no dominades obtingut durant l’exploració 

completa, és a dir, amb temps d’execució de 10 minuts.  

10.4.1. Estudi dels exemplars de 20 peces  

Un cop executades les quatre heurístiques amb els exemplars de 20 peces, els resultats 

que s’han obtingut són: 
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Heurística 1L 11,69 1,28 88,97 6,53 4,51 43,36 6,71 

Heurística 2L 11,66 1,55 88,74 7,21 4,05 52,41 7,62 

Heurística 1U 11,73 1,50 88,40 6,28 5,32 49,41 7,80 

Heurística 2U 11,73 2,04 87,67 6,61 5,72 65,81 9,68 

A la taula 10.2 es pot observar que en el cas d’exemplars de 20 peces les dades són molt 

semblants. La principal diferencia s’observa en les heurístiques tipus 2, que exploren i 

marquen més nodes, i en l’heurística 2U, que té un percentatge menor de solucions no 

dominades trobades durant la Fase 1. 

 

 

 

 

 

Taula 10.2 – Resultats de les heurístiques 1-step per als exemplars de 20 peces 
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Per altra banda, comparant les heurístiques s’obtenen els següents percentatges de 

solucions no dominades: 

 

 

 

 

 

 

 

A la taula 10.3 s’observa que el percentatge de solucions no dominades és molt similar per a 

totes les heurístiques. Tot i aquesta semblança, l’heurística 2U té un percentatge (color verd) 

lleugerament superior comparat al de la resta d’heurístiques (color vermell). A l’explorar més 

nodes el temps d’execució és més gran, però alhora, es troben solucions no dominades de 

més qualitat durant tota la Fase 2 (etapes 2 i 3). 

Per als exemplars de 20 peces no s’ha pogut realitzar l’anàlisi temporal perquè el temps 

d’execució és molt petit, milisegons, i no permet obtenir les dades de manera precisa. 

10.4.2. Estudi dels exemplars de 50 peces 

A partir de les execucions dels exemplars de 50 peces, per cada heurística s’han obtingut 

els següents resultats: 
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Heurística 1L 26,17 55,04 85,03 6,08 8,89 379,88 39,07 

Heurística 2L 26,13 1250,19 84,73 7,82 7,45 2276,18 159,14 

Heurística 1U 26,43 125,02 84,03 5,53 10,45 699,65 72,65 

Heurística 2U 26,33 2573,41 83,09 6,02 10,89 4383,94 382,41 

Per als exemplars de 50 peces (taula 10.4) s’observa la mateixa tendència que en els de 20 

peces. Tot i que el nombre mitjà de solucions no dominades és similar entre les diferents 

heurístiques, les de tipus 2 exploren i marquen una quantitat major de nodes. A més, 

l’heurística 2U torna a ser la que té un major percentatge de solucions no dominades 

trobades durant les etapes 2 i 3, amb un temps d’execució mitjà major. Per altra banda, 

Taula 10.3 – No dominància de solucions entre heurístiques 1-step per als exemplars de 20 peces 

% solucions no 
dominades 1L

 

2L
 

1U
 

2U
 

Heurística 1L 
 

99,10% 99,16% 97,75% 

Heurística 2L 99,48% 
 

98,82% 98,29% 

Heurística 1U 99,94% 99,16% 
 

98,31% 

Heurística 2U 99,64% 99,89% 99,46% 
 

Taula 10.4 – Resultats de les heurístiques 1-step a partir dels exemplars de 50 peces 
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l’heurística 1L és la que processa les dades més ràpidament ja que explora i marca un 

nombre menor de nodes. A més, és la que millora menys solucions no dominades trobades 

durant la Fase 1. 

El percentatge de solucions no dominades per cada parella d’heurístiques ha estat:  

% solucions no 
dominades 1L

 

2L
 

1U
 

2U
 

Heurística 1L 
 

97,03% 97,44% 92,43% 

Heurística 2L 98,36% 
 

96,69% 93,49% 

Heurística 1U 99,53% 97,30% 
 

93,45% 

Heurística 2U 99,11% 99,56% 98,77% 
 

Comparativament (taula 10.5) es pot concloure que la millor heurística és la 2U, ja que és la 

que té un percentatge de solucions no dominades més elevat comparat amb totes les altres 

heurístiques. De la mateixa manera que en el cas de 20 peces, el major nombre de 

solucions explorades permet trobar millors solucions durant la Fase 2 tot i que el temps 

d’execució sigui superior a la resta. A més, al marcar més nodes se n’exploren més. 

Realitzant una anàlisi temporal per al cas de l’heurística 2U, en el gràfic 10.1 es pot observar 

que, si és limita el temps d’exploració a 500 ms, es troben les mateixes solucions no 

dominades (punt taronja ) que les obtingudes en l’exploració completa, és a dir, a partir 

d’aquest límit de temps no es troben noves solucions no dominades. Aquesta limitació, a 

més, fa que la mitjana del temps d’execució es redueixi fins als 143,20 ms, quan inicialment 

era de 2573,41 ms.  
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Taula 10.5 – No dominància de solucions entre heurístiques 1-step per als exemplars de 50 peces 

Gràfic 10.1 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U per als exemplars de 50 peces  
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L’heurística 2U permet explorar nous nodes independentment del valor Fmax de la solució 

trobada. Això en part pot ser beneficiós, però a partir de l’anàlisi temporal es pot extreure 

que a nivell mitjà, a partir d’un cert temps d’exploració les solucions es queden estancades 

en els òptims locals per cada penalització. 

10.4.3. Estudi dels exemplars de 100 peces 

Un cop executades les quatre heurístiques amb els exemplars de 100 peces, els resultats 

que s’han obtingut són: 
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Heurística 1L 50,55 30,10 82,83 6,15 11,03 9.579,18 807,37 

Heurística 2L 50,40 156,79 82,98 7,80 9,22 96.089,78 7.073,62 

Heurística 1U 51,18 99,47 81,54 5,57 12,88 25.149,68 2.317,59 

Heurística 2U 50,14 199,60 80,43 4,60 14,94 121.603,07 11.218,51 

A la taula 10.6 es pot observar que, per als exemplars de 100 peces, l’heurística 2U segueix 

essent la que explora i marca més nodes, amb un temps d’execució mitjà superior, i a més 

és la que troba un major nombre de solucions no dominades durant la Fase 2. Per altra 

banda, l’heurística 1L té un temps d’execució menor ja que explora i marca menys nodes. 

Juntament amb l’heurística 2L són les que tenen un menor percentatge de solucions no 

dominades trobades durant la Fase 2 (etapes 2 i 3). 

Respecte al percentatge de solucions no dominades s’obté que: 

% solucions no 
dominades 1L

 

2L
 

1U
 

2U
 

Heurística 1L 
 

95,76% 95,39% 86,58% 

Heurística 2L 97,39% 
 

94,77% 86,91% 

Heurística 1U 99,41% 96,17% 
 

88,12% 

Heurística 2U 99,33% 99,68% 98,39% 
 

Per als exemplars de 100 peces, la millor heurística és la 2U ja que el percentatge de 

solucions no dominades és, de manera significativa, superior a la resta (taula 10.7). De la 

Taula 10.6 – Resultats de les heurístiques 1-step a partir dels exemplars de 100 peces 

 

Taula 10.7 – No dominància de solucions entre heurístiques 1-step per als exemplars de 100 peces 
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mateixa manera que en els altres exemplars, el fet d’explorar més nodes permet trobar 

millors resultats, solucions no dominades de més qualitat, tardant més en tot el procés. 

Realitzant una anàlisi temporal per aquest millor cas, en el gràfic 10.2 es pot observar que si 

és limita l’exploració a 350,00 s ja es disposa de totes les solucions no dominades trobades 

durant l’exploració completa (punt taronja ). En aquest cas la limitació temporal fa que la 

mitjana de temps d’execució es redueixi fins als 123,84 s, quan inicialment era de 199,60 s. 

 

Per tant, per l’heurística 2U i pels exemplars de 100 peces també es verifica que, a nivell 

mitjà, a partir d’un cert temps d’execució no es troben noves solucions no dominades. 

10.4.4. Estudi dels exemplars de 200 peces 

Finalment, a partir de les execucions dels exemplars de 200 peces per cada heurística s’han 

obtingut els següents resultats: 
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Heurística 1L 97,77 268,26 82,85 5,69 11,46 44.985,74 4.052,745 

Heurística 2L 96,64 293,07 83,56 6,41 10,03 130.572,10 15.230,545 

Heurística 1U 98,27 285,25 82,41 4,48 13,11 54.647,63 6.690,89 

Heurística 2U 95,65 261,01 80,43 1,97 17,60 131.976,91 22.342,86 
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Gràfic 10.2 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U per als exemplars de 100 peces 

Taula 10.8 – Resultats de les heurístiques 1-step a partir dels exemplars de 200 peces 



Programació bicriteri de peces en màquines en paral·lel considerant la seva especialització Pàg. 67 

 

Per als exemplars de 200 peces (taula 10.8), tot i que l’heurística 2U és la que explora i 

marca més nodes, també és la que requereix menys temps d’execució. Aquesta diferència 

temporal és degut al volum de dades amb què es treballa per als exemplars de 200 peces. 

L’heurística 2U no realitza cap comparativa amb les millors solucions guardades fins el 

moment, mentre que en la resta, depenent del cas, per cada nova solució explorada durant 

la Fase 2 es compara els valors Fmax trobats amb les solucions ja disponibles. 

Per altra banda, el percentatge de solucions no dominades per cada heurística és: 

% solucions no 
dominades 1L

 

2L
 

1U
 

2U
 

Heurística 1L 
 

95,02% 97,08% 84,82% 

Heurística 2L 95,92% 
 

95,58% 85,18% 

Heurística 1U 97,28% 94,81% 
 

85,27% 

Heurística 2U 98,94% 99,17% 98,71% 
 

De la mateixa manera que en els casos anteriors, l’heurística amb un percentatge de 

solucions no dominades superior a la resta és la 2U, gràcies a l’exploració d’una quantitat 

major de nodes i a la millor qualitat de les solucions trobades durant la Fase 2 (etapes 2 i 3). 

Realitzant l’anàlisi temporal es pot arribar a la mateixa conclusió obtinguda en els casos 

anteriors. En el gràfic 10.3 es pot observar que si és limita l’exploració a 450,00 s, es troben 

totes les solucions no dominades obtingudes en l’exploració completa (punt taronja ). En 

aquest cas la limitació temporal redueix la mitjana de temps d’execució fins als 229,02 s, 

quan inicialment era de 261,01 s. 
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Taula 10.9 – No dominància de solucions entre heurístiques 1-step per als exemplars de 200 peces 

Gràfic 10.3 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U per als exemplars de 200 peces 
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Pels exemplars de 200 peces també es verifica que, a nivell mitjà, a partir d’un cert temps 

l’exploració de nous nodes no comporta disposar de noves solucions no dominades.  

10.5. Comparativa de les heurístiques  

Un cop analitzades les quatre primeres heurístiques per als quatre conjunts d’exemplars (20, 

50, 100 i 200 peces) es poden extreure certes relacions: 

• Les heurístiques tipus U obtenen un major percentatge de solucions no dominades 

durant l’etapa 3 ja que, un cop realitzades les dues primeres iteracions de la Fase 2, 

exploren nous nodes independentment del valor Fmax de la solució. Aquest fet permet 

trobar més noves solucions no dominades comparat amb el tipus L. 

• Les heurístiques tipus 2, caracteritzades per no permetre el moviment durant tota la 

Fase 2 de les peces utilitzades a la Fase 1, exploren i, alhora, marquen un major 

nombre de nodes. Això fa que, exceptuant el cas d’exemplars de 200 peces, els 

temps d’execució siguin alhora majors.  

Pel que fa a resultats la combinació dels criteris 2 + U permet trobar un percentatge 

de solucions no dominades major comparat amb la combinació 2 + L. 

• Contràriament, el fet de permetre el moviment de la peça utilitzada a la Fase 1 un 

cop realitzades les dues primeres iteracions de la Fase 2, comporta l’exploració de 

menys nodes. 

• Per als quatre grups d’exemplars analitzats l’heurística més senzilla i amb un temps 

d’execució més petit ha estat l’heurística 1L, ja que tenia unes condicions més 

restrictives pel que fa a la limitació de l’exploració. 

• A nivell general es pot observar que com més nodes explorats i més nodes marcats, 

la qualitat de les solucions no dominades augmenta durant la Fase 2.  

A nivell global es pot dir que per tots els grups d’exemplars, l’heurística amb un major 

percentatge de solucions no dominades és la 2U, ja que té més facilitat d’exploració 

permetent buscar noves solucions independentment dels valors Fmax obtinguts. A més, el fet  

que la peça utilitzada durant la Fase 1 no es pugui moure durant la Fase 2 fa que pugui 

buscar combinacions de seqüències diferents a les ja explorades, trobant solucions no 

dominades de major qualitat. 

Al ser l’heurística amb més facilitat d’exploració, fa que explori i marqui un gran nombre de 

nodes amb un temps d’execució major. A més, aquesta major exploració de nodes ha 

permès trobar més solucions no dominades durant la Fase 2, tal i com reflecteix el major 

percentatge de l’etapa 2 i 3, superior que en la resta de les heurístiques. 
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Per altra banda es pot comentar que, tot i que la qualitat de les solucions és diferent, per 

cada heurística, en tots els casos es troba un nombre similar de solucions que, a més, 

coincideix amb la meitat del nombre de peces que té l’exemplar, aproximadament. És a dir, 

s’observa una relació:                                         

nº	solucions	no	dominades	mitjà¸
nº	de	peces	de	l'exemplar

2
 

 

Aquesta relació està vinculada al nombre de peces de nivell mitjà (nM) i baix (nL), és a dir, al 

nombre de peces que es poden moure de nivell. Per cada canvi de nivell d’una peça i 

augmentant la penalització en una unitat, es troba una nova solució (dominada o no). Per 

tant, el nombre de solucions no dominades serà igual o inferior a la penalització màxima 

assolible, és a dir, el cas en què totes les peces estiguin en les màquines amb el mateix 

nivell que el seu (0·nH +1·nM + 2·nL). Generalment, no totes les noves solucions trobades són 

no dominades. Això fa que el nombre mitjà de solucions no dominades sigui segons 

l’equació 10.2.  

Finalment comentar que, respecte l’anàlisi temporal realitzat, no s’observa cap relació entre 

els límits de temps i la resta de variables analitzades (mitjana de solucions no dominades, 

mitjana de nodes explorats, mitjana de nodes marcats...) i paràmetres (número de peces). 

(Eq. 10.2) 
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11. Noves heurístiques: 2-steps  i all candidates  

Un cop analitzades les diferents heurístiques 1-step, s’ha conclòs que la millor és l’heurística 

2U. Tot i això, tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest tipus d’heurística es caracteritza 

per prendre decisions a curt termini. Per aquest motiu, en aquest capítol es plantegen dues 

noves heurístiques tenint, per una banda, una visió més a llarg termini i, per l’altra, intentant 

augmentar el nombre de nodes explorats.  

En els dos casos es partirà de l’estructura de l’heurística 2U, ja que és la que dóna solucions 

no dominades de major qualitat. Per altra banda, els canvis de disseny es realitzaran a 

l’estructura de la Fase 2. Si s’apliquessin aquestes noves estructures des de la Fase 1, 

s’exploraria gairebé la totalitat de les combinacions possibles disparant el corresponent 

temps d’execució i fent inviable l’exploració. Per tant, modificant la Fase 2, es busca 

augmentar de forma controlada el camp d’exploració. 

11.1.  Heurística 2-steps  

A l’heurística 2U+ o heurística 2-steps, durant tota la Fase 2 i partint de cada node marcat, 

es realitzen dos passos per triar la millor candidata a moure, intentant veure si el moviment 

realitzat serà beneficiós pels moviments futurs, és a dir, prenent decisions a mitjà termini 

dirigint l’exploració a les branques amb millors solucions. 

11.1.1. Representació de la nova exploració de la F ase 2 

A continuació es representa aquest nou tipus de resolució per a la Fase 2. El primer pas 

consisteix en realitzar el mateix procediment que en el cas 1-step, és a dir, obtenir per cada 

peça candidata a canviar de nivell els valors de Fmax a partir dels vectors advance i delay. El 

segon consisteix en tornar a aplicar una nova iteració a totes les combinacions resultants 

anteriors per seleccionar el moviment que permet millorar en moviments futurs.  

L’objectiu és mirar quina candidata moguda al primer pas permet obtenir un valor mínim de 

Fmax després del segon, és a dir, explorar la branca del node, primer pas, que porti al millor 

node del segon. Tot i això, com que durant el primer pas s’exploren tots els nodes (i les 

respectives solucions), també és guardarà la que tingui mínim Fmax. 

A la figura 11.1 es mostra l’exploració d’un nou node partint d’un node s marcat durant la 

Fase 1 i realitzant els dos passos comentats. En la figura es mostra la situació en què el 

node amb mínim Fmax al primer pas (solució s+4) és diferent al node que porta al mínim Fmax 

en el segon pas (solució s+5). En aquest cas es guardaria la solució s+4, però es seguiria 

explorant per la branca de la solució s+5. 
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A la figura 11.2 es representa com seria l’exploració a partir del node s+5, partint de la 

solució trobada a la figura 11.1. En aquesta ocasió, el node amb mínim Fmax al primer pas 

(s+6) és el mateix que permet arribar al node amb mínim Fmax en el segon. Per tant, es 

guarda i es segueix explorant la branca de la solució s+6: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11.1 – Representació de l’exploració parcial de l’arbre de la Fase 2 en l’heurística 2-steps 

Figura 11.2 – Representació de l’exploració parcial d’un nou node de la Fase 2 en l’heurística 2-steps 
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11.1.2. Formalització de l’heurística 

Per tal de no repetir els punts del procediment de l’heurística 2U, s’ha simplificat la 

formalització de l’heurística 2U+ marcant els punts que són diferents. 

FASE 0 – Trobar les seqüències inicials A i B 

FASE 1 – Generació de solucions 

• Aplicar el procediment de la Fase 1 de l’heurística 2U. 

FASE 2 – Backtracking  (marxa endarrere) 

• Aplicar el procediment de la Fase 2 de l’heurística 2U. Quan indiqui procedir per la 

Fase 1, buscar les solucions a partir d’una nova solució Fase 1+ per cada node 

marcat �º»¼½ = L¾�, ��M, enlloc de nova solució. 

El nou procediment per explorar nous nodes i trobar les noves solucions associades és la 

funció nova solució Fase 1+ que es defineix a continuació: 

Buscar una nova solució Fase 1+  

Cas màquina origen 1 (l1 = H)  i màquina destí 2 (l2= M). Per màquina origen 2 (l2 = M)  i 

màquina destí 3 (l3 = L), procedir anàlogament substituint 2 per 1 i 3 per 2. 

1. Trobar les peces jc’ ∈ JC candidates a moure d’1 a 2, és a dir, el conjunt de peces 

� ∈ J8 amb un nivell k? ≤ l< = M  i a més que no tinguin el moviment restringit, és a 

dir, � ∉ .°±. 
• SI -. = 	∅ � FI (no hi ha peces candidates; no es podrà fer cap moviment). 

• En cas contrari  ���� calcular: 

 

PER CADA jc’ ∈ JC’: 

1.1. Calcular el vector advance (AjcX) i el vector delay (DjcX) per cada cas X = A o B: 

1.2. Calcular per la màquina origen 1 i la màquina destí 2 els vectors  T8©� , i T<©�  per 

cada cas X = A o B. 

	J8�� = J8� − �jc��		� T8�� Ljc′M = T8� − A?���   i anàlogament per B 

	J<�� = J<� + �jc′�  � T<�� Ljc′M = T<� + D?���  i anàlogament per B 
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1.3.  Calcular per la màquina origen 1 i la màquina destí 2 els vectors d’instant de 

finalització AFK©� Ljc′MD i l’instant global de finalització AF'IJ	K©
� Ljc′MD corresponents 

per cada cas X = A o B: 

	J8©� = J8© − �jc′�   �    F8©� Ljc′M = T8©� + Q8©
�    �   F'IJ8©

� Ljc′M = maxAF8©� Ljc′MD  
	J<©� = J<© + �jc′�  �    F<©� Ljc′M = T<©� + Q<©

� 	  �   F'IJ<©
� Ljc′M = maxAF<©� Ljc′MD 

1.4.  Calcular: 

F'IJ	K
� Ljc′M = min9F'IJ	K�

� Ljc′M, F'IJ	K�
� Ljc′M; amb i = 1,2 

F?�� = max	LF'IJ	8� Ljc′M, 	F'IJ	<� Ljc′MM  
I definir el vector F�'IJLjc′M  amb components [F'IJ	8� Ljc�M, F'IJ	<� Ljc�M, F'IJ>]. 

 

Guardar per cada candidata a canviar de nivell jc’	∈ JC’ , les matrius 	J�� Ljc′M, 	J�� Ljc′M, 
T�� Ljc′M, T�� Ljc′M i el vector F�'IJLjc′M. 

2. Escollir la millor candidata jm’ de mínim F?��  del primer pas: 

F'KO
� = ���

 ¡�∈¢£�
AF?��D 

En cas d’empat a millor candidata jm’, desempatar amb la que tingui 

���	AF'IJ8� Ljc′M, F'IJ<� Ljc′MD. Si l’empat segueix escull la que tingui ���	9pLjc′M;. 
Finalment si encara segueix, desempatar agafant la candidata que estigui més 

pròxima a la part inicial de la seqüència ��. 
 

3. PER CADA candidata a canviar de nivell jc’ ∈ JC’ : 

3.1.  Determinar la màquina origen: 

• SI F'IJ8 > ���LF'IJ<, 	F'IJ>M  � la màquina origen serà la 1 (l1 = H). 

• SI F'IJ< ≥ F'IJ8  i  F'IJ< > F'IJ> � la màquina origen serà la 2  (l2 = M). 

• SI F'IJ> ≥ ���LF'IJ8, 	F'IJ<M � no existeix nova solució: F'IJ		K©
�� Ljc′′M =

F'IJ		K©
� Ljc′M 

3.2.  Aplicar els passos 1 i 2 per al nou conjunt de peces candidates a canviar de 

nivell jc’’ ∈ JC’’  partint de les matrius de seqüències	J�� Ljc′M i 	J�� Ljc′M amb T�� Ljc′M  i 
T�� Ljc′M trobades al primer pas. Escollir la candidata jm’’ ∈ JC’  del primer pas que, 

un cop aplicat el segon, porta a mínim F?���. 
 

4. Per la millor candidata trobada al primer pas jm’: 

4.1.  Recuperar per cada màquina i = 1,2 els vectors TK�� Ljm′M i 	FK�� Ljm′M, i els valors 

F'IJK�
� Ljm′M calculats als apartats 1.2., 1.3.  i 1.4. Anàlogament per B. 

4.2.  Calcular:            	F'IJ = maxLF�'IJM = ���LF'IJ8� , F'IJ<� , F'IJ>M	 
on		F'IJ	K

� = min9F'IJ	K�
� , F'IJ K�

� ;. 
Si s’escull per F'IJ	K�

� , la seqüència JK	a la màquina i serà JK�Ljm�M. Anàlogament si 

s’escull F'IJ K�
� . 
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• SI la millor candidata al primer pas és la que porta a la millor solució al segon pas 

jm’ = jm’’ � FI 

• En cas contrari, si jm’ ≠ jm’’: 

4.3.  Per la millor candidata del primer pas jm’: 

a) Guardar la nova solució com: ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D. 
b) Avaluar la nova solució (ρ��8M amb la llista de millors solucions �� 

4.4.  Per la candidata jm’’ procedir anàlogament segons els punts 4.1. i 4.2.   

 

11.2.  Heurística all candidates  

L’heurística 2U* o heurística all candidates permet augmentar de forma considerable el 

nombre de nodes a explorar per, a canvi, intentar obtenir un major nombre de solucions no 

dominades. Durant la Fase 2, per cada node marcat, s’analitzen les branques de totes les 

peces candidates a canviar de nivell en lloc de només explorar la branca de menor Fmax. La 

Fase 1 es manté de la mateixa manera que en els casos anteriors modificant, només, la 

Fase 2 per tal d’augmentar de forma controlada el camp d’exploració. 

11.2.1. Representació de la nova exploració de la F ase 2 

A la figura 11.3 es representa el nou tipus d’exploració arborescent que es realitza a la Fase 

2. Partint d’un node marcat, s’analitzen totes les branques de les candidates a moure 

aplicant la Fase 1 en cada una. Per tant, es guarden tots els nodes explorats 

independentment del valor de Fmax de la solució trobada, i s’analitza si la solució trobada 

millora la millor solució guardada a �� amb la mateixa penalització. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3 - Representació de l’estructura arborescent en l’heurística all candidates 

 

FASE 2 �$]��  

�$]��� �$]����  �$]���  �$]���W 

�$]���X 

�$]���} 

1 2 3 

FASE 1 FASE 1 FASE 1 
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11.2.2. Formalització de l’heurística 

De la mateixa manera que en el cas 2U+, la formalització de l’heurística 2U* s’ha simplificat 

per tal de no repetir els punts comuns amb del procediment de l’heurística 2U: 

FASE 0 – Trobar les seqüències inicials A i B 

FASE 1 – Generació de solucions 

• Aplicar el procediment de l’heurística 2U. 

FASE 2 – Backtracking  (marxa endarrere) 

PER CADA  node/ = Lρ�, jmM  marcat a la Fase 1 

1. A partir de les equacions 7.1 i 7.2, recalcular els vectors TK�, TK�, FK� i FK� per cada 

màquina i =1,2,3, segons les seqüències de peces 	J��  i 	J��  de la solució ρ�.  
Calcular per cada màquina: 	F'IJ	K = min9F'IJ 	K�, F'IJ K�; = min9max	LFK�M,max	LFK�M;  
 

2. Determinar la màquina origen: 

• SI F'IJ8 > ���LF'IJ<, 	F'IJ>M   � la màquina origen serà la 1 (l1 = H). 

• SI F'IJ< ≥ F'IJ8  i  F'IJ< > F'IJ> � la màquina origen serà la 2 (l2 = M). 
* Nota: al partir de nodes marcats no hi haurà la situació F'IJ> ≥ ���LF'IJ8, 	F'IJ<M . 

 

3. Trobar les peces jc ∈ JC candidates a moure de la màquina origen i a la màquina destí 

i+1, és a dir, el conjunt de peces � ∈ JK amb un nivell k? ≤ lK�8  i a més que no tinguin el 

moviment restringit, és a dir, � ∉ .°±. 
• SI -. = 	∅ � FI, no hi ha peces candidates, per tant, anar a 1.  partint del 

següent node/�8 marcat. 

• En cas contrari , seguir. 
 

4. PER CADA peça candidata jc ∈ JC: 

4.1.  Reordenar les seqüències segons σ� tal que: JK�� = JK� − �jc� i JK�8�� = JK�8� + �jc�.  
Procedir anàlogament per trobar JK��  i JK�8�� , segons σ�. 

4.2.  Recalcular els vectors TK�, TK�, FK� i FK� per la màquina origen i i la màquina destí 

i+1 segons les seqüències obtingudes a l’apartat anterior.  

Calcular: 

	F'IJ	K = min9F'IJ 	K�, F'IJ K�; = min9max	LFK�M,max	LFK�M;   amb i=1,2 

Si s’escull per F'IJ 	K�, la seqüència JK a la màquina i serà JK�Ljm�M. Anàlogament si 

s’escull F'IJ 	K�. 
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4.3. Guardar la nova solució obtinguda com: ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 1, J��8, 	J���8, 	J���8D. 
4.4.  Aplicar una nova iteració de la Fase 1. La nova solució serà: 

ρ��8 = AF�'IJ��8 , p� + 2, J��8, 	J���8, 	J���8D 
4.5. Comprovar la no dominància de ρ��8, a partir de la llista de millors solucions ��: 

• SI  la solució és dominada � tornar a 4 procedint per una nova peça jc. 
• En cas contrari � continuar en aquest node amb solució ρ��8, aplicant la Fase 

1, i mantenint la(es) candidata(es) prohibida(es) a moure. Quan s’acabi la Fase 1, 
tornar a 4 procedint per una nova peça jc. 
 

5. Anar a 1.  partint del següent node/�8 marcat. 

11.3.  Experiència computacional 

Un cop definides les heurístiques 2U+ i 2U* s’han provat de la mateixa manera que en les 

heurístiques anteriors per tal de poder analitzar les mateixes dades. En aquesta ocasió, la 

comparativa s’ha realitzat entre la millor heurística 1-step trobada al capítol 10, és a dir, 

l’heurística 2U i les dues noves heurístiques dissenyades en aquest capítol.  

11.3.1. Estudi dels exemplars de 20 peces 

Un cop executades les tres heurístiques amb els exemplars de 20 peces, els resultats que 

s’han obtingut són: 
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Heurística 2U 11,73 2,04 87,67 6,61 5,72 65,81 9,68 

Heurística 2U+ 11,67 7,30 81,38 9,50 9,12 73,88 7,65 

Heurística 2U* 11,81 14,08 79,04 11,93 9,04 455,78 31,99 

Per als exemplars de 20 peces (taula 11.1) totes les heurístiques obtenen un nombre similar 

de solucions no dominades, però es pot observar que tant l’heurística 2U+ com la 2U* 

troben un major percentatge de solucions no dominades durant la Fase 2 que milloren les 

trobades durant la Fase 1. Per altra banda, l’heurística 2U* té un temps d’execució superior 

a la resta degut a que explora i marca molts més nodes. 

Taula 11.1 – Resultats de les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 20 peces  
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Per cada heurística s’ha obtingut els següents percentatges de solucions no dominades: 

 

 

 

 

 

 

Segons la taula 11.2, es pot observar que tant l’heurística 2U+ com la 2U* tenen un major 

percentatge de solucions no dominades comparat amb l’heurística 2U. En ambdós casos, el 

canvi d’exploració de la Fase 2 permet trobar solucions no dominades de major qualitat. Tot i 

això, la 2U* augmenta més el nombre de nodes explorats, i marcats, augmentant 

considerablement el temps d’execució. 

Si es compara la millor heurística trobada pel cas d’exemplars de 20 peces, 2U*, amb 

l’heurística de partida, 1L, s’obté que l’heurística 2U* aconsegueix un percentatge de 

solucions no dominades del 99,84% respecte el 83,56% de la primera heurística, la 1L. Per 

tant, troba clarament solucions no dominades de major qualitat. 

De la mateixa manera que abans, per als exemplars de 20 peces no s’ha realitzat l’anàlisi 

temporal perquè el temps d’execució és tan petit que no permet obtenir les dades de 

manera precisa. 

11.3.2. Estudi dels exemplars de 50 peces 

Els resultats obtinguts per als exemplars de 50 peces són: 
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Heurística 2U 26,33 2.573,41 83,09 6,02 10,89 4.383,94 382,41 

Heurística 2U+ 25,86 294,92 77,70 5,26 17,04 450,90 28,66 

Heurística 2U* 26,17 132.833,89 75,63 13,48 10,89 104.023,43 2.896,58 

A partir de la taula 11.3, per als exemplars de 50 s’observa la mateixa tendència que en els 

exemplars de 20 peces respecte el nombre de solucions no dominades i el percentatge de 

solucions no dominades trobades durant la Fase 2. L’heurística 2U* torna a ser la que té un 

% solucions no 
dominades 2U

 

2U
+

 

2U
* 

Heurística 2U   87,38% 84,47% 

Heurística 2U+ 97,81%   93,75% 

Heurística 2U* 99,78% 99,05%   

Taula 11.2 – No dominància entre les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 20 peces 

Taula 11.3 – Resultats de les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 50 peces 
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temps d’execució superior a la resta degut a l’elevat nombre de nodes que explora i marca. 

Per altra banda, es pot observar que l’heurística 2U+ explora una quantitat molt menor de 

nodes, en marca menys i té un temps d’execució molt menor degut al seu tipus d’exploració 

durant la Fase 2. Per tant es verifica que és una exploració ràpida i directa, on els 

moviments realitzats es dirigeixen cap a branques amb millors solucions. 

Els percentatges de solucions no dominades obtinguts en la comparació entre heurístiques 

són: 

 
 

 

 

 

Tal i com s’observa a la taula 11.4, les dues noves heurístiques troben solucions no 

dominades de major qualitat que l’heurística 2U. Concretament, torna a ser l’heurística 2U* 

la que n’obté de millors, degut a que explora una quantitat molt més elevada de nodes 

comportant, com s’ha vist, un elevat temps d’execució. 

Si es compara la millor heurística trobada per aquests exemplars, 2U*, amb l’heurística de 

partida, 1L, s’obté que l’heurística 2U* té un 99,90% de solucions no dominades comparat 

amb el 78,27% de l’heurística 1L.  Per tant, les solucions obtingudes per 2U* són clarament 

de major qualitat, essent un procediment força millor per resoldre aquest grup d’exemplars. 

Si es torna a realitzar l’anàlisi temporal, ara segons les dades de l’heurística 2U*, es 

constata que, si es limita el temps d’execució a 265,00 s, es troben les mateixes solucions 

que les obtingudes durant l’exploració completa, essent el temps mitjà d’execució de 74,29 

s, quan inicialment era de 132,83 s. 
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Heurística 2U   84,16% 80,06% 

Heurística 2U+ 97,30%   90,11% 

Heurística 2U* 99,67% 99,00%   

Taula 11.4 – No dominància entre les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 50 peces 

Gràfic 11.1 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U* per als exemplars de 50 peces 
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11.3.3. Estudi dels exemplars de 100 peces 

Els resultats obtinguts per als exemplars de 100 peces són: 
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Heurística 2U 50,14 199,60 80,43 4,60 14,97 121.603,07 11.218,51 

Heurística 2U+ 49,16 21,87 77,38 2,99 19,62 53.09,64 389,56 

Heurística 2U* 50,40 304,10 76,37 7,25 16,38 200.769,72 7.305,56 

Segons la taula 11.5, per als exemplars de 100 s’observa la tendència dels casos anteriors. 

L’heurística 2U* torna a presentar un temps d’execució superior a l’explorar i marcar més 

nodes, mentre que l’heurística 2U+ és la que té un temps d’execució menor perquè 

n’explora i en marca menys. 

A la relació entre solucions no dominades de parelles d’heurístiques del tipus 2U, s’han 

obtingut els següents resultats: 

% solucions no 
dominades 2U

 

2U
+

 

2U
* 

Heurística 2U   84,78% 89,12% 

Heurística 2U+ 96,65%   96,00% 

Heurística 2U* 91,20% 86,12%   

A la taula 11.6 s’observa que les dues noves heurístiques ofereixen solucions de més 

qualitat que les obtingudes per l’heurística 2U. El gran nombre de peces i combinacions 

possibles fa que, per aquest tipus d’exemplars, l’heurística amb un major percentatge de 

solucions no dominades sigui la 2U+. Per aquesta heurística l’exploració es realitza amb 

menor temps, explorant i marcant menys nodes.  

Per aquest grup d’exemplars, la millor heurística trobada, 2U+, obté 99,16% de solucions no 

dominades si es compara amb l’heurística de partida 1L, que en troba 79,44%. Per tant, 

l’heurística 2U+ es clarament un procediment força millor que l’heurística de partida. 

Per altra banda, realitzant l’anàlisi temporal pels valors obtinguts per l’heurística 2U+, es 

torna a constatar el mateix que en els casos anteriors, a nivell mitjà, a partir d’un cert temps 

Taula 11.5 – Resultats de les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 100 peces 

Taula 11.6 – No dominància entre les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 100 peces 
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d’execució les solucions no dominades es queden estancades en òptims locals. El conjunt 

de solucions no dominades trobades durant l’exploració completa es troben quan es limita el 

temps a 11,00 s, essent la mitjana del procés 5,10 s, quan inicialment era de 21,87 s. 

 

 

11.3.4. Estudi dels exemplars de 200 peces 

Un cop executades les tres heurístiques amb els exemplars de 200 peces, els resultats que 

s’han obtingut són: 
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Heurística 2U 95,65 261,01 80,43 1,97 17,60 131.976,61 22.342,86 

Heurística 2U+ 95,37 210,53 77,17 1,56 21,27 9.255,20 598,11 

Heurística 2U* 97,08 251,69 79,24 5,34 15,42 158.875,38 8.532,78 

Per als exemplars de 200 (taula 11.7) s’observa que l’heurística 2U* troba, lleugerament, un 

major nombre de solucions no dominades. Alhora, segueix sent la que té un temps 

d’execució superior ja que explora i marca més nodes. Per altra banda, l’heurística 2U+ 

també segueix sent la que té un temps d’execució menor perquè n’explora i en marca 

menys.  
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Gràfic 11.2 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U+ per als exemplars de 100 peces 

Taula 11.7 – Resultats de les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 200 peces 
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El percentatge de solucions no dominades per cada heurística comparada amb les altres és: 

% solucions no 
dominades 2U
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2U
* 

Heurística 2U   83,47% 95,06% 

Heurística 2U+ 96,86%   98,68% 

Heurística 2U* 85,59% 80,06%   

Per aquest grups d’exemplars la millor heurística segons el criteri de no dominància és la 

2U+ (taula 11.8). L’exploració 2-steps permet trobar millors solucions no dominades, 

analitzant i marcant menys nodes, amb un temps d’execució inferior a la resta. Per altra 

banda, en aquesta ocasió, l’heurística menys aconsellable de les tres analitzades és la 2U* 

ja que obté un percentatge de solucions dominades menor. El volum de peces per aquest 

grup d’exemplars i el tipus d’estructura de l’heurística 2U*, d’explorar una gran quantitat de 

nodes, penalitza la cerca de noves solucions ja que el temps d’exploració màxim considerat 

és de 10 minuts per exemplar.  

En aquest cas, comparant l’heurística 2U+ amb la de partida 1L s’obté que el percentatge de 

solucions no dominades de la 2U+ és del 99,54% enfront del 78,23% del de la 1L. Per tant, 

l’heurística 2U+ obté unes solucions no dominades de millor qualitat, essent el procediment 

dels proposats el més adequat per resoldre el problema d’exemplars de 200 peces. 

A partir de l’anàlisi temporal de les solucions de l’heurística 2U+ es verifica el mateix que en 

els casos anteriors, a partir d’un cert temps no es troben noves solucions no dominades. En 

aquest cas si és limita el temps d’execució en 350,00 s’obtenen totes les solucions no 

dominades trobades en l’exploració completa sense limitació, essent la mitjana 152,17 s 

quan inicialment era de 210,53 s. 

Taula 11.8 – No dominància entre les heurístiques tipus 2U a partir dels exemplars de 200 peces 

Gràfic 11.3 – Anàlisi limitant el temps d’exploració de l’heurística 2U+ per als exemplars de 200 

peces 
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11.4. Comparativa de les heurístiques 

Un vegada analitzades les dues noves heurístiques amb diferents graus d’exploració de 

l’arbre durant la Fase 2, es comparen amb els millors resultats trobats al capítol 10 per als 

quatre conjunts d’exemplars (20, 50, 100 i 200 peces), extraient les següents relacions: 

• L’heurística 2U+, tipus 2-steps, permet trobar, excepte per als exemplars de 20 

peces, les solucions de manera més ràpida, explorant i marcant menys nodes. 

Per altra banda, per als exemplars de poques peces (20 i 50), millora les solucions 

de l’heurística 2U, però obté un percentatge de solucions no dominades menor que 

el de l’heurística 2U*. En canvi, si hi ha una limitació màxima d’exploració de 10 

minuts, per als exemplars de moltes peces (100 i 200) és l’heurística recomanada. 

• L’heurística 2U*, tipus all candidates, degut al seu disseny explora i marca més 

nodes en quantitats molt superiors a la resta, fet que comporta que el temps 

d’execució sigui molt major. Aquest gran volum de solucions a explorar i la limitació 

de temps d’execució màxim fa que no sigui l’heurística més recomanable per als 

exemplars de 100 i 200 peces. En canvi, per als exemplars de 20 i 50 peces, és la 

més indicada. 

Per altra banda, excepte per als exemplars de 200 peces, és l’heurística que troba 

més noves solucions no dominades durant la Fase 2, degut principalment a l’elevat 

nombre de nodes que explora. 

Per altra banda, cal comentar que per a les noves heurístiques, 2U+ i 2U* també es 

compleix la relació de l’equació 10.2, és a dir, el nombre de solucions coincideix amb la 

meitat del nombre de peces que té l’exemplar, aproximadament. A més, el disseny de la 

seva l’exploració durant la Fase 2 els permet millorar les solucions no dominades trobades 

durant la Fase 1 en un grau més gran, tal i com s’observa en l’elevat percentatge de 

solucions no dominades trobades durant les etapes 2 i 3. 

També dir que, si es compara les heurístiques amb millors resultats (2U* per als exemplars 

de 20 i 50 peces i 2U+ per als exemplars de 100 i 200 peces) amb l’heurística de partida 1L, 

els percentatges de solucions no dominades es mantenen al voltant del 99,50%. L’única 

excepció és el grup d’exemplars de 20 peces, on la diferència és menor. Es pot dir, per tant, 

que les solucions no dominades obtingudes per les heurístiques 2U* i 2U+ són de millor 

qualitat per resoldre el problema. 

Pel que fa a l’anàlisi temporal, no s’observa cap relació entre els límits de temps i la resta de 

variables i paràmetres analitzats. 
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(Eq. 12.1) 

12. Avaluació de l’eficiència en les heurístiques 

A nivell industrial, es necessita immediatesa en l’obtenció de resultats ja que el temps és 

diners. En tots els procediments estudiats s’aplicava el criteri de cerca del màxim nombre de 

solucions no dominades, fent que el temps d’execució fos elevat i que, a partir d’un cert 

instant, no es trobessin noves solucions no dominades. Per aquest motiu, en aquest capítol, 

es proposa trobar l’heurística que es considerarà més eficient computacionalment, és a dir, 

aquella en la qual l’increment de temps compensi l’increment de solucions no dominades 

trobades, per a cada grup d’exemplars.  

Per fer l’estudi es prendrà com a referència l’heurística més senzilla i punt de partida de la 

resta, és a dir, la 1L. El procediment serà agafar l’heurística a avaluar Y, limitar el seu temps 

procés i comparar-la amb l’heurística 1L.  

Sigui n�ÀÁ el nombre mitjà de solucions no dominades del conjunt format per les solucions de 

les heurístiques 1L i l’heurística a avaluar Y. Siguin d%	8Â i d%	Ã els percentatges de 

solucions no dominades, i t&�À�é�	8Â i t&�À�é�	Ã el temps total de procés per a 1L i per a cada 

heurística. El temps mitjà que una heurística Y tarda a trobar una solució no dominada serà: 

t�ÀÁ	Ã = t&�À�é�	Ã
n�ÀÁ · d%	Y

 

Es considera que una heurística Y és eficient quan el temps mitjà que necessita per trobar 

una solució no dominada és el mateix que el que requereix l’heurística més senzilla i de 

referència 1L. És a dir, quan el temps executat compensa les solucions no dominades 

trobades respecte 1L. Per tant, l’heurística Y es considerarà eficient quan:  Å�ÆÇ	È = Å�ÆÇ	WÉ.  

A la figura 12.1, s’il·lustra l’estudi de l’eficiència de les heurístiques. Si es grafica el temps i 

les solucions no dominades trobades, s’obté que el valor t�ÀÁ	Ã representa el pendent, per 

tant, quan es busca l’eficiència és busca que tinguin un pendent igual o inferior al de 1L. 

 

  

 

 

 

Figura 12.1 – Exemple d’heurística no eficient i eficient 

Y 

1L 

Heurística eficient  

Y 

1L 

Heurística no eficient  

Temps limitat 
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Cal indicar que, al limitar el temps d’execució, es pot donar la circumstància que l’heurística 

comparada deixi de ser millor que l’heurística 1L. En aquest cas, es descartarà com a 

possible heurística eficient. Per altra banda, si una de les heurístiques a avaluar Y té un 

temps d’execució menor que el de l’heurística 1L At&�À�é�		Ã < t&�À�é�		8ÂD i un percentatge 

major de solucions no dominades Ld%	Ã > d%	8ÂM, per definició, Y serà eficient ja que segur 

tindrà un pendent més petit. 

Per trobar el límit de temps que permet trobar els resultats eficients s’ha partit de la limitació 

màxima de 10 minuts. El procediment aplicat ha sigut anar dividint el temps d’execució en 

meitats, continuant la divisió per la part que aproximés t�ÀÁ	Ã a t�ÀÁ	8Â.  

12.1. Exemple de càlcul 

Per l’heurística 2U s’analitza una limitació del temps d’execució de 110 ms i es compara els 

resultats obtinguts amb els de l’heurística 1L. En aquest cas s’obté que el percentatge de 

solucions no dominades de l’heurística 2U encara és superior al de la 1L, per tant, pot ser 

candidata a heurística eficient:  

2U vs 1L 

 % Solucions no dominades 2U 97,94% 

% Solucions no dominades 1L 94,01% 

Número de solucions (nsol) 26,33 

Per cada heurística es té que: 

CAS 1L 

  

CAS 2U 

Å#�ÆÊé�	WÉ (ms) 55,04 Å#�ÆÊé�	XË (ms) 58,00 

��ÆÇ · Y%	WÉ (sol) 24,75 ��ÆÇ · Y%	XË (sol) 25,79 

Å�ÆÇ	WÉ(ms/sol) 2,2 Å�ÆÇ	XË(ms/sol) 2,2 

Com que, t�ÀÁ	<Ì = t�ÀÁ	8Â vol dir que l’increment de temps compensa l’increment de 

solucions no dominades noves trobades ja que, el temps que tarda de mitjana 1L en trobar 

una solució és igual al temps mitjà que tarda 2U en trobar-ne una. 

Això vol dir que, per la limitació de temps de 110 ms, l’heurística 2U és eficient. Si s’hagués 

donat el cas que t�ÀÁ	<Ì > t�ÀÁ	8Â, s’hauria d’haver repetit el mateix anàlisi disminuint el 

temps d’execució fins que fossin iguals. 

Figura 12.2 – No dominància entre les heurístiques exemple 

Taula 12.1 – Resultats de les heurístiques per l’anàlisi de l’eficiència 
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12.2.  Limitació per a grup d’exemplars 

12.2.1. Exemplars de 20 peces 

Per als grup d’exemplars de 20 en cap cas existeix un instant de límit de temps pel qual 

alguna de les heurístiques doni t�ÀÁ	Ã = t�ÀÁ	8Â. En totes les heurístiques (1-step, 2-steps i all 

candidates) s’arriba a limitacions de temps de 1 ms, obtenint un percentatge de solucions no 

dominades inferior al percentatge obtingut per l’heurística 1L.  

Si es compara, per a aquest grup d’exemplars, la millor heurística trobada segons el criteri 

de màxim nombre de solucions no dominades, la 2U*, amb la més eficient, la 1L, s’obté una 

pèrdua en la qualitat de les solucions no dominades del 16,28%: 

% solucions no 
dominades 1L

 

2U
* 

Heurística 1L (10 min) 
 

83,56% 

Heurística 2U* (10 min) 99,84% 
 

El principal motiu de la disminució de la qualitat és degut al menor nombre de solucions no 

dominades trobades durant la Fase 2 per part de l’heurística 1L, punt fort de l’estructura de 

l’heurística 2U*. 

En conclusió, per als exemplars de 20 peces l’heurística més eficient i que obté millors 

resultats és l’heurística 1L amb la limitació de temps prefixada de 10 minuts per exemplar. 

Es dona la circumstància que com el nombre de peces es tant petit i el temps d’exploració 

és molt ràpid, no hi ha cap limitació de temps pel qual les altres heurístiques puguin ser 

eficients. 

12.2.2. Exemplars de 50 peces 

Per als exemplars de 50 peces s’ha procedit de la manera explicada a l’inici de l’apartat. 

S’ha limitat el temps de totes les heurístiques analitzades fins que fossin òptimes obtenint 

finalment les següents dades: 

 

 

 

Taula 12.2 – Comparativa entre la millor heurística i la més eficient per als exemplars de 20 peces 
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Límit de temps 140 ms 110 ms 145 ms 75 ms 65 ms 

  1U 2U 2L 2U+ 2U* 
  

% Sol. no dominades 
heurística analitzada 98,77% 97,94% 97,69% 96,65% 94,63% 

% Sol no dominades 
heurística 1L 97,85% 94,01% 97,50% 83,90% 89,10% 

nsol 26,39 26,33 26,22 25,91 26,39 
       

 
CAS 1L      

 
Å#�ÆÊé�	WÉ (ms) 55,04 55,04 55,04 55,04 55,04 

 
��ÆÇ · Y%	WÉ (sol) 25,82 24,75 25,56 21,74 23,51 

 
Å�ÆÇ	WÉ(ms/sol) 2,1 2,2 2,1 2,5 2,4 

 

 
     

 
CAS Y      

 
Å#�ÆÊé�	È (ms) 56,05 58,00 55,39 65,32 61,33 

 
��ÆÇ · Y%	È (sol) 26,07 25,79 25,61 25,04 24,97 

 
Å�ÆÇ	È (ms/sol) 2,1 2,2 2,1 2,5 2,4 

Comparant els resultats obtinguts per les diferents heurístiques un cop realitzades les 

limitacions de temps s’obté que l’heurística 2U+ és la més eficient per als exemplars de 50 

peces ja que, un cop limitat el temps, és la que obté un percentatge major de solucions no 

dominades.  

Si es compara, per a aquest grup d’exemplars, la millor heurística trobada segons el criteri 

de màxim nombre de solucions no dominades, la 2U*, amb la més eficient, la 2U+, es pot 

observar que la qualitat de les solucions no dominades trobades empitjora, essent la pèrdua 

de qualitat del 11,37%: 

% solucions no 
dominades 2U

+
 

(li
m

ita
da

) 

2U
* 

Heurística 2U+ (75 ms)   87,83% 

Heurística 2U* (10 min) 99,20%   

El principal motiu de la disminució de la qualitat és degut a que, al limitar el temps,  

l’heurística 2U* perd el seu potencial d’explorar una gran quantitat de nodes. Per aquest 

motiu, l’heurística 2U+ passa a ser la més eficient, trobant un conjunt de solucions no 

dominades de major qualitat. 

Taula 12.3 – Avaluació eficiència limitant el temps d’execució per als exemplars de 50 peces 

Taula 12.4 - Comparativa entre la millor heurística i la més eficient per als exemplars de 50 peces 
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En conclusió, per als exemplars de 50 peces l’heurística més eficient que obté millors 

resultats, un major percentatge de solucions no dominades, és l’heurística 2U+ amb una 

limitació del temps d’exploració de 75 ms.  

12.2.3. Exemplars de 100 peces 

En l’estudi per als exemplars de 100 peces, es dona la circumstància que l’heurística 2U+ 

executa el procediment més ràpidament que l’heurística 1L, per tant, com que t&�À�é�		<Ì� <
t&�À�é�		8Â i d%	<Ì� > d%	8Â, l’heurística 2U+ amb la limitació de temps prefixada de 10 minuts 

ja és eficient. A més, era l’heurística que obtenia millors resultats quan es buscava el màxim 

nombre de solucions no dominades, per tant, seguirà essent l’heurística amb solucions de 

més qualitat i, a més, també més eficient. 

Encara que segons el criteri determinat l’heurística 2U+ és eficient, tal com s’ha vist a 

l’apartat 11.3.3, per un cert valor de temps l’heurística no troba noves solucions no 

dominades. Si es busca l’eficiència és lògic limitar el temps d’exploració en 11,00 s, que és 

quan es troben totes les solucions no dominades trobades en l’exploració completa. En 

aquest cas, la mitjana de temps d’execució és de 5,10 s. 

En conclusió, per als exemplars de 100 peces l’heurística més eficient que obté millors 

resultats torna a ser l’heurística 2U+ amb una limitació de temps, en aquest cas, de 11,00 s.  

12.2.4. Exemplars de 200 peces 

Per als exemplars de 200 peces succeeix el mateix que pels de 100, l’heurística 2U+ és la 

que té un major percentatge de solucions no dominades i a més és la que té un temps 

d’execució menor. Com que t&�À�é�		<Ì� < t&�À�é�		8Â i d%	<Ì� > d%	8Â, es pot concloure que 

serà la més eficient amb la limitació prefixada de 10 minuts. 

Per altra banda, tal com s’ha vist a l’apartat 11.3.4, si es limita el temps d’execució a 350,00 

s es troben totes les solucions no dominades obtingudes en l’exploració completa. Per tant, 

és lògic que sigui aquest el cas més eficient, essent el temps d’execució mitjà de 152,17 s. 

En conclusió, per als exemplars de 200 peces l’heurística més eficient que obté millors 

resultats torna a ser l’heurística 2U+ amb una limitació del temps d’execució de 350,00 s.  
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12.3.  Resum comparatiu 

A la taula 12.5 queda resumida quina heurística és la què obté un major percentatge de 

solucions no dominades segons si es busca la màxima eficiència o si es prioritza el màxim 

nombre de solucions no dominades. A més, apareix el temps mitjà de resolució d’un 

exemplar per cada criteri i la reducció en percentatges de les solucions no dominades 

trobades respecte la cerca del màxim nombre de solucions no dominades. 

 EXEMPLARS 

Criteri 
d’elecció 20 50 100 200 

Màxim nombre 
de solucions 

no dominades 

Heurística 2U* Heurística 2U* Heurística 2U+ Heurística 2U+ 

14,08 ms 132,83 s 21,87 s 210,50 s 

Màxima 
eficiència 

Heurística 1L Heurística 2U+ Heurística 2U+ Heurística 2U+ 

1,28 ms 65,32 ms 5,10 s 152,17 s 

(↓16,28%) (↓11,37%) (↓0,00%) (↓0,00%) 

Taula 12.5 – Comparativa de les heurístiques segons el criteri d’elecció 
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13. Avaluació dels resultats obtinguts 

Finalment, per acabar d’analitzar les heurístiques dissenyades i verificar si són bons 

procediments per resoldre el problema plantejat, s’ha realitzat una comparació amb els 

resultats obtinguts en les heurístiques del Projecte de Final de Carrera de Josep Aballó [2] 

pel cas de tres màquines, cada una amb un nivell diferent. Concretament s’han comparat 

amb els resultats de l’Heurística 3, punt de partida pel disseny de les heurístiques definides, i 

el procediment GRASP, el procediment que proporcionava solucions no dominades de 

major qualitat. 

Tenint en compte l’heurística més recomanable escollida per cada grup d’exemplars, el 

percentatge de solucions no dominades obtingut és: 

EX020 H
3 

G
R

A
S

P
 

2U
* 

 

EX050 H
3 

G
R

A
S

P
 

2U
* 

H3 
 

43,40%  H3 
 

46,75% 

GRASP 72,70%  GRASP 74,44% 

2U* 96,65% 82,42%   2U* 99,00% 86,97%  
     

    

EX100 H
3 

G
R

A
S

P
 

2U
+ 

 

EX200 H
3 

G
R

A
S

P
 

2U
+ 

H3 
 

41,33%  H3 
 

40,90% 

GRASP 74,10%  GRASP 73,74% 

2U+ 99,53% 90,79%   2U+ 99,88% 94,90%  

Com es pot observar a la taula 13.1, gairebé totes les solucions obtingudes amb els 

procediments proposats (2U* i 2U+) són no dominades respecte a les solucions obtingudes 

amb l’Heurística 3. Per altra banda, tot i que el percentatge és menor, si es compara amb els 

resultats del procediment GRASP també s’obté un nombre elevat de solucions no 

dominades.  

Per altra banda, s’ha analitzat el nombre mitjà de solucions no dominades trobades per cada 

heurística per determinar quin procediment permet proporcionar una eina més flexible, és a 

dir, un major nombre de solucions no dominades perquè l’encarregat de la producció pugui 

escollir la programació que s’adapti millor a les necessitats del moment. El nombre mitjà de 

solucions no dominades obtingut per cada cas ha estat: 

Taula 13.1 – No dominància de solucions entre heurístiques 
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n peces H3 GRASP 2U* 2U+ 

20 8,11 9,74 11,81  

50 14,01 19,73 26,17  

100 19,33 39,58  49,16 

200 33,23 77,04  95,37 

Com es pot observar en la taula 13.2, amb els nous procediments proposats es poden trobar 

un major nombre mitjà de solucions no dominades. Les heurístiques 2U* i 2U+ troben, de 

mitjana, un 25% més de solucions no dominades comparat amb les trobades pel 

procediment GRASP, i entre 1,5 i 3 vegades més, depenent del nombre de peces, comparat 

amb les trobades per l’Heurística 3. 

En conclusió, com s’ha comprovat, l’heurística 2U* per als exemplars de 20 i 50 peces, i 

l’heurística 2U+, per als de 100 i 200 peces, obtenen un major percentatge i un major 

nombre mitjà de solucions no dominades en comparació amb la resta d’heurístiques 

proposades. Per tant, resulta aconsellable aplicar aquests procediments per a l’obtenció de 

solucions del problema plantejat en aquest projecte. 

Taula 13.2 – Nombre mitjà de solucions no dominades trobades per cada heurística 
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14. Pressupost 

A continuació es presenta el pressupost associat a la definició, el disseny i programació dels 

procediments plantejats i a l’anàlisi dels resultats obtinguts. Si es volgués implementar en 

una empresa, s’hauria d’afegir el cost associat a l’adaptació de l’estudi realitzat en el cas 

particular de l’organització. En aquest cas, s’hauria de comptabilitzar també els beneficis que 

pogués obtenir gràcies a la implementació del projecte per tal de valorar la rendibilitat de la 

inversió. 

A part del cost associat a les hores de mà d’obra també s’ha comptabilitzat el cost d’adquirir 

la llicència del programa Microsoft Visual Studio 2010, que ha estat la plataforma utilitzada 

per programar les heurístiques i obtenir les solucions. A la taula 14.1, es desglossen els 

diferents conceptes del pressupost. 

 CONCEPTE Quantitat  
(h) 

Cost unitari 
(€/h) 

Cost total 
(€) 

D
ef

in
ic

ió
 Estudi situació de partida 30 30 900,00 

Recerca d'informació  20 30 600,00 

Definició del problema plantejat 30 30 900,00 

Definició i abast del problema 80 30 2.400,00 
 

D
is

se
ny

 Heurístiques 1-step 50 30 1.500,00 

Heurística 2-steps 30 30 900,00 

Heurística all candidates 30 30 900,00 

Disseny dels procediments proposats 110 30 3.300,00 

 

P
ro

gr
am

ac
ió

 

Definició de l'estructura del programa 30 30 900,00 

Implementació de les heurístiques 1-step en 
llenguatge C# 30 30 900,00 

Implementació de les heurístiques 2-steps i all 
candidates en llenguatge C# 40 30 1.200,00 

Proves i millores en la programació 10 30 300,00 

Programació de les heurístiques 110 30 3.300,00 
  

A
nà

lis
i Anàlisi heurístiques 1-step 20 30 600,00 

Anàlisi heurístiques 2-steps i all candidates 20 30 600,00 

Anàlisi dels resultats 40 30 1.200,00 

  

  Llicència Microsoft Visual Studio 2010   1.283,65  

  

  

SUBTOTAL 11.483,65 
IVA (21 %) 2.411,57 

 

TOTAL  13.895,22 

Taula 14.1 – Pressupost del projecte 



Pàg. 92  Memòria 

 

Tal i com s’ha comentat, no es realitzarà cap estudi dels beneficis que pugui obtenir una 

empresa real en el cas que implementés alguna de les aplicacions desenvolupades en el 

projecte. Tot i això, es creu convenient citar alguns casos on quedaria palès la reducció de 

costos i, per tant, el conseqüent benefici per l’organització: 

• Rapidesa en la programació:  de manera ràpida permet trobar programacions que 

en realitzar-se a mà, es podria tardar molt més temps en arribar a les mateixes. 

• Eina de decisió:  proporciona a la persona que dirigeix la producció un conjunt 

programes per a què aquesta pugui decidir de manera ràpida i directa, i segons les 

condicions del moment, la millor programació. 

• Reducció dels temps de finalització:  permet obtenir programacions amb temps de 

finalització, generalment, menors o iguals als que podria aconseguir la persona que 

s’encarrega de la producció amb la seva experiència. 

• Millor gestió: una programació eficient, clara i ben definida comporta una millora en 

la gestió de tota l’empresa, des de la planificació, passant per la producció, fins a la 

logística.  

• Millor organització mà d’obra:  una programació eficient permet organitzar millor la 

mà d’obra directe del procés productiu (nombre de treballadors necessaris, 

distribució de les seves tasques...). 
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15. Impacte ambiental 

Un estudi d’impacte ambiental té com objectiu identificar, descriure i valorar els efectes 

previsibles que la realització d’un projecte produirà sobre els factors ambientals, per tal de 

poder-los prevenir i, si es possible, corregir. En el cas del present projecte s’ha realitzat una 

estimació qualitativa dels efectes que es poden produir degut a la implementació d’una eina 

informàtica que permet programar l’assignació i la càrrega de treball en un taller de 

producció. 

Les programacions obtingudes mitjançant l’aplicació dels procediments proposats s’han 

basat en la cerca del mínim instant global de finalització (Fmax) i de la mínima penalització 

(p). Per una banda, la cerca del mínim instant global de finalització proporciona solucions on 

les peces s’acaben de produir abans. Aquesta reducció de temps permet una menor 

utilització de les instal·lacions, per tant, té com a conseqüència un estalvi energètic a causa 

de la reducció del consum d’energia de les màquines.  

Per l’altra banda, la cerca de solucions amb mínima penalització permet una millor utilització 

de les màquines (recursos) utilitzant les que tenen una tecnologia més moderna, és a dir, de 

nivell més alt. Aquestes màquines al ser més noves són més eficients, per tant, permeten 

reduir el consum d’energia. 

La programació de les peces a realitzar a cada màquina permet saber el moment exacte en 

què es començaran a produir les peces i en quin moment s’acabarà el seu tractament. 

Aquesta línia temporal permet una millor gestió de l’emmagatzematge i dels transports, 

produint una reducció dels costos relacionats amb el transport intern, com seria el consum 

elèctric, i extern, com seria el consum de gasoil o gasolina. A més, la millora de la gestió del 

transport extern permet una millor planificació que comporta una disminució del nombre de 

viatges i per tant, una reducció de les emissions de CO2. 

Finalment, la utilització d’una eina informàtica permet, per una banda, reduir els suports 

físics necessaris per prendre dades i realitzar càlculs, i per tant reduir el consum de material 

d’oficina. Per l’altra, permet tenir una major capacitat de reacció i reprogramació en cas 

d’imprevistos d’última hora, el que permet disminuir els temps d’inactivitat o d’espera i 

conseqüentment reduir els consums o costos associats com serien; el consum elèctric, el 

cost d’emmagatzematge, el cost de transport... 
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Conclusions 

El problema plantejat en aquest projecte sorgeix i es basa en la vivència en una empresa 

real, on la programació d’un conjunt de peces de plàstic en les màquines injectores es 

realitzava a mà segons l’experiència personal dels treballadors. 

En concret, el problema tracta sobre la programació d’un sistema productiu format per un 

nombre fix de tres màquines, cada una d’un nivell diferent, per on s’espera que passin un 

conjunt finit de peces definides pel seus temps de pre-procés, de procés i de post-procés, i 

classificades segons els mateixos tres nivells, tenint en compte que les màquines només 

poden tractar peces que tinguin un nivell igual o inferior al seu. L’objectiu considerat ha estat 

el de minimitzar, alhora, l’instant de finalització de la última peça present en el sistema (Fmax) 

i la penalització associada pel canvi de peces d’un nivell superior a un nivell inferior (p), 

relacionada amb el cost d’utilitzar màquines amb tecnologies menys eficients.  

En el projecte s’han proposat tres tipus d’heurístiques per tal d’obtenir un conjunt de 

solucions (programacions de peces en màquines) no dominades per al problema plantejat. 

En totes es parteix d’un node arrel on les peces estan programades a la màquina de nivell 

alt, a partir del qual, es realitza una exploració arborescent mitjançant un procediment 

greedy directe (Fase 1) i s’implementa un procediment de backtracking (Fase 2) per tal de 

millorar, posteriorment, les solucions trobades inicialment. 

Primer s’han definit les heurístiques 1-step, on s’ha observat que, l’exploració tipus U troba, 

de mitjana, un 9,5% més de solucions no dominades durant la Fase 2 comparat amb 

l’exploració tipus L. Per altra banda, l’exploració tipus 2, de mitjana, explora i marca tres 

vegades més nodes que l’exploració tipus 1, necessitant un temps d’execució major. 

La combinació dels tipus d’exploracions 2 + U durant la Fase 2 proporciona l’heurística que 

obté un major percentatge de solucions no dominades respecte a la resta, la 2U. A més, 

com més gran és el nombre de peces dels exemplars, menor és el percentatge de solucions 

no dominades obtingut per les altres heurístiques, és a dir, l’heurística 2U troba solucions no 

dominades de més qualitat com més gran és el nombre de peces de l’exemplar. 

Un cop escollida l’heurística 1-step que proporciona resultats de més qualitat (2U) s’ha 

intentat perfeccionar-la més i s’ha dissenyat les heurístiques 2-steps (2U+) i all candidates 

(2U*). Per aquestes dues noves heurístiques s’han obtingut percentatges de solucions no 

dominades superiors a l’heurística 2U a l’ampliar l’exploració durant la Fase 2. 

Concretament, les noves heurístiques troben, de mitjana i durant la Fase 2, un 22% de 

noves solucions no dominades respecte a les trobades a la Fase 1. 
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L’heurística 2U+ es caracteritza per trobar les seves solucions de manera més ràpida, 

explorant i marcant menys nodes, ja que dirigeix l’exploració a les branques amb millors 

solucions. Per altra banda, l’heurística 2U*, degut al seu disseny, és l’heurística que explora i 

marca més nodes en quantitats molt superiors a la resta, fet que comporta que el temps 

d’execució sigui molt major, però alhora que obtingui solucions no dominades de més 

qualitat.  

Per als exemplars de 20 i 50 peces, l’heurística que obté un percentatge de solucions no 

dominades major és la 2U*, les solucions són no dominades en un 99% respecte a les de 

les heurístiques 2U i 2U+. Ara bé, per als exemplars de 100 i 200 peces, el volum de nodes 

a explorar es massa gran obtenint solucions de menor qualitat. Per aquests grups 

d’exemplars, l’heurística 2U+ és la recomanada ja que les solucions són no dominades en 

un 96% respecte a les de les heurístiques 2U i 2U*.  

Per altra banda, comentar que, l’elevat nombre de solucions no dominades trobat, permet 

proporcionar una eina més flexible a l’encarregat de la producció perquè pugui escollir la 

programació que s’ajusti més a les restriccions requerides depenent del període d’entrega o 

del cost de producció.  

Comparant les millors heurístiques escollides (2U* per als exemplars de 20 i 50 peces i 2U+ 

per als exemplars de 100 i 200 peces) amb l’heurística de partida 1L, els percentatges de 

solucions no dominades es mantenen al voltant del 99,5%. L’única excepció és el grup 

d’exemplars de 20 peces on la diferència és menor. Es pot dir que les solucions no 

dominades obtingudes per les heurístiques 2U* i 2U+ són de millor qualitat i per tant, són 

procediments adequats per resoldre el problema per als respectius grups d’exemplars. 

Respecte a la cerca de l’heurística més eficient computacionalment, segons el criteri definit, 

s’ha obtingut que per als exemplars de 20 peces, l’heurística que presenta uns resultats més 

eficients és la 1L, amb una pèrdua de la qualitat de les solucions del 16,3%. En canvi, per la 

resta d’exemplars ha sigut la 2U+ obtenint un pèrdua de la qualitat del 11,4% per als 

exemplars de 50 peces i un 0,0% per als exemplars de 100 i 200 peces, ja que reduint el 

temps d’execució s’han pogut trobar els mateixos conjunts de solucions no dominades. 

Finalment, a partir de la comparació dels resultats amb els obtinguts en el Projecte de Final 

de Carrera de Josep Aballó, s’ha obtingut que l’heurística 2U*, per als exemplars de 20 i 50 

peces, i l’heurística 2U+, per als exemplars de 100 i 200 peces, obtenen un major 

percentatge de solucions no dominades en comparació amb l’Heurística 3, punt de partida 

pel disseny de les heurístiques definides, i el procediment GRASP, el procediment que 

proporcionava solucions no dominades de major qualitat. Concretament, les solucions són 

no dominades en un 98,5% respecte a l’Heurística 3 i entre un 80% i un 95%, segons el 

nombre de peces, respecte al procediment GRASP.  
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A més, es troben un 25% més de solucions no dominades comparat amb les obtingudes pel 

procediment GRASP i entre 1,5 i 3 vegades més, depenent del nombre de peces, comparat 

amb el nombre de les solucions trobades per l’Heurística 3. Per tant, resulta aconsellable 

aplicar aquests procediments per a l’obtenció de solucions no dominades del problema 

plantejat en aquest projecte. 

Possibles vies d’estudi 

Un cop finalitzats els estudis del present projecte, hi ha diverses vies en les que es podria 

continuar desenvolupant el projecte. Entre elles en citaré cinc, que considero que són les 

més interessants: 

• Durant el projecte s’han considerat màquines idèntiques, és a dir, el temps 

d’execució d’una peça era el mateix en qualsevol màquina on fos assignada. 

Generalment, en una empresa real, les màquines són independents. Per tant, es 

proposa estudiar que el temps d’execució d’una peça depengui de la màquina on 

estigui assignada. 

• Cada empresa pot tenir un nombre de màquines i nivells diferents. Per tant, es 

proposa augmentar el nombre de màquines i/o de nivells del problema aplicant la 

mateixa estructura d’exploració arborescent i posterior millora de solucions.  

• Ampliar l’estudi a exemplars amb un nombre diferent de peces als estudiats per 

verificar els resultats i per altra banda, per trobar el punt en què l’heurística 2U* deixa 

de ser l’aconsellable.  

• Incorporació de temps de preparació de les màquines per cada tipus de peça. 

• Incorporació d'intervals de no disponibilitat per avaries o per manteniment programat, 

simulant les situacions reals d’una empresa. 
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