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Resum 

Les línies de muntatge tenen una importància cabdal en la majoria dels sistemes de producció 

presents a la indústria. A causa de l’alta inversió que requereixen i els elevats costos de funcionament 

que s’hi generen, el disseny (o re-disseny) d’aquestes línies és de gran utilitat. És per aquest motiu 

que s’han realitzat nombrosos estudis per investigar el seu comportament operatiu i trobar noves 

maneres d’augmentar la seva eficiència. En aquest context apareix el problema d’equilibrat de línies 

de muntatge (ALBP, de l’anglès Assembly Line Balancing Problem), del qual en la literatura se 

n’acostuma a tractar la versió simplificada (SALBP, de l’anglès Simple ALBP). Aquesta versió, però, no 

considera característiques reals de les línies de muntatge. D’aquesta manera i per tal de donar 

resposta a problemes reals de línies de muntatge convé enfocar els casos generals dels problemes 

d’equilibrat de línies de muntatge (GALBP, de l’anglès General ALBP). 

El present projecte té la finalitat de resoldre l’Accessibility Windows Assembly Line Balancing Problem 

(AWALBP) mitjançant la combinació d’un model de PLEM (Programació Lineal Entera Mixta) i 

procediments metaheurístics. Aquest problema ha estat introduït recentment a la literatura i té la 

particularitat de que la longitud de les peces és superior a l’amplada de les estacions de treball en les 

quals es processen. Això implica que, en qualsevol moment, una estació de treball no té accés a la 

totalitat d’una peça, sinó tan sols a una fracció d’ella, anomenada finestra d’accessibilitat. De la 

mateixa manera, cada estació de treball pot estar processant parts de dos peces consecutives, i cada 

peça pot ser processada per diverses estacions en un instant donat. El context més notori en què 

apareix aquest problema es troba en l’optimització del rendiment en el muntatge automatitzat de 

plaques de circuit imprès. 

En aquest treball es resoldrà el segon nivell d’optimització del problema (AWALBP-L2, de l’anglès 

AWALBP Level 2). Concretament, es tractarà la variant de l’AWALBP-L2 en la què existeixen relacions 

de precedència entre tasques i en la que, per cada tasca, només hi ha una estació de treball capaç de 

realitzar-la. L’objectiu del problema consisteix en minimitzar el temps de cicle de la línia, i això implica 

resoldre de forma òptima els nivells de decisió corresponents a l’assignació de tasques i a l’esquema 

de moviment. Per fer-ho, es presentarà un procediment de resolució basat en la Programació Lineal 

Entera Mixta, així com un conjunt d’algoritmes i procediments metaheurístics per tal d’obtenir fites i 

solucions factibles inicials del problema.  

Convé destacar que es tracta de la primera vegada que a la literatura es resol la variant de l’AWALBP-

L2 amb relacions de precedència entre tasques. Per aquest motiu s’ha generat un ampli ventall 

d’exemplars de testatge i s’ha validat el procediment de resolució mitjançant una extensa experiència 

computacional, de la qual se n’analitzen els resultats. 
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1. Glossari 

Dades del problema:  

N  número de tasques de les peces 

m  número d’estacions de treball que hi ha a la línia de muntatge  

pj  temps de procés de la tasca j (j = 1,...,N) 

A0  llargada d’una peça 

A  distància entre dos punts iguals de dos peces consecutives de la línia de muntatge (per tant,  

  𝐴 > 𝐴0) 

Δ  longitud d’un pas elemental d’avanç 

wj  estació de treball en la que es processa la tasca j (j = 1,...,N) 

[Li , Ri]  límits de la finestra d’accessibilitat de l’estació de treball i (i = 1,...,m) 

[L’j , R’j]  límits de la finestra d’accessibilitat per la tasca j (j = 1,...,N), on 𝐿𝑗
′ ≥ 𝐿𝑤𝑗

 i 𝑅𝑗
′ ≤ 𝑅𝑤𝑗

 

T  temps necessari per l’acceleració i la desacceleració de la línia entre dos estats estacionaris 

consecutius 

Ji  conjunt de tasques que es processen a l’estació de treball i (i = 1,...,m), on  𝐽𝑖 =

                {𝑗 = 1, . . . , 𝑁⃒𝑤𝑗 = 𝑖} 

J0  conjunt de tasques (𝐽0 = ⋃ 𝐽𝑖
𝑚
𝑖=1 ) 

aj  distància entre l’extrem dret de la peça i la coordenada on s’assigna la tasca j (j = 1,...,N) 

TPj  conjunt de tasques directament precedents de la tasca j (j = 1,...,N) 

TSj  conjunt de tasques directament successores de la tasca j (j = 1,...,N) 

TPj
T

  conjunt de tasques directa i indirectament precedents de la tasca j (j = 1,...,N) 

TSj
T

  conjunt de tasques directa i indirectament successores de la tasca j (j = 1,...,N) 

x  posició inicial de la línia 

Xfact  conjunt de valors que pot prendre la posició inicial de la línia x 

kminj  cota inferior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva  

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N) 
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kmaxj  cota superior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva 

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N) 

Wmax temps total de procés de l’estació de treball més carregada de la línia (𝑊𝑚𝑎𝑥 =

max𝑖=1,…,𝑚 ∑ 𝑝𝑗𝑗𝜖𝐽𝑖
) 

Subíndexs de les variables de decisió: 

i índex de les estacions de treball 

h, j índexs de les tasques 

s índex de les etapes estacionàries 

k índex de les peces 

o índex que indica l’ordre en que es realitzen les tasques en cada etapa estacionària i en cada 

estació de treball 

Cotes de les variables: 

LBS cota inferior del nombre d’etapes estacionàries 

UBS cota superior del nombre d’etapes estacionàries 

LBCT cota inferior del temps de cicle 

UBCT  cota superior del temps de cicle 

UBi
o cota superior de la posició ordinal en que pot realitzar-se una tasca que es realitza  en 

l’estació de treball i (i = 1,...,m) 

SolCT solució factible inicial 

S0 número de passos d’avanç de la solució SolCT 

SC0 temps de processament de les tasques de la solució SolCT 

Altres termes: 

OS Order Strength, paràmetre que relaciona el número de relacions de precedència d’un procés 

productiu amb el seu número de tasques N 

S número d’etapes estacionàries del cicle  

Пj conjunt de parelles d’etapa estacionària s i de peça k  (s , k) en els quals la tasca j (j = 1,...,N) 

és accessible des de l’estació de treball en la que es realitza, per un esquema d’avanç donat 
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2. Introducció 

L’Accessibility Windows Assembly Line Balancing Problem (AWALBP) és un problema que s’ha 

introduït recentment a la literatura. Es tracta d’un problema d’equilibrat de línies de muntatge que 

sorgeix de forma natural en alguns entorns d'automatització de la producció; per exemple, en el 

muntatge automatitzat de plaques de circuits impresos. Tot i que és un problema que es troba 

present en certes línies de muntatge reals, se’n troben pocs estudis a la literatura científica. Aquests 

estudis tracten la modelització i/o resolució dels tres primers nivells d’optimització del problema 

(AWALBP-L1, AWALBP-L2 i AWALBP-L3), però no consideren l’existència de relacions de precedència 

entre tasques.  

El present projecte té una estreta relació amb els treballs realitzats per Gemma Calleja, Albert 

Corominas, Alberto García-Villoria i Rafael Pastor (2013 i 2014). En aquests treballs es resol el nivell 2 

de l’AWALBP (AWALBP-L2) mitjançant un model de PLEM i un conjunt de metaheurístiques, però no 

es considera la presència de relacions de precedència entre tasques. 

Per tal de donar resposta a aquesta característica que es troba present en multitud de línies de 

muntatge reals, el present projecte considera les relacions de precedència entre tasques. 

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és resoldre la variant de l’AWALBP-L2 en què es considera l’existència de 

relacions de precedència entre tasques. L’objectiu del problema consisteix en minimitzar el temps de 

cicle de la línia, i això implica resoldre de forma òptima els nivells d’optimització corresponents a 

l’assignació de tasques i a l’esquema de moviment. Per fer-ho, es presentarà un model de PLEM, així 

com un conjunt d’algoritmes i procediments metaheurístics per obtenir fites i solucions factibles 

inicials del problema. 

Per tal d’avaluar l’eficiència del procediment de resolució proposat, es presentarà una experiència 

computacional realitzada a partir de la generació d’exemplars de testatge, de la qual se n’avaluaran 

els resultats obtinguts. 

2.3. Abast del projecte 

En aquest projecte es tracta la resolució de l’AWALBP-L2 des d’una perspectiva teòrica i 

d’investigació. Concretament, la variant estudiada té en compte les següents hipòtesis i 

característiques: 
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 Les finestres d’accessibilitat no es solapen. 

 Els passos d’avanç són múltiples d’un pas d’avanç elemental. 

 Les peces de treball són idèntiques. 

 Les peces de treball només tenen dos dimensions rellevants, les quals defineixen una 

superfície rectangular (per exemple, plaques rectangulars de circuit imprès). 

 La distància entre els extrems drets de dos peces consecutives és constant i múltiple del 

pas d’avanç elemental. 

 Cada tasca té una posició predefinida sobre la peça, i aquesta posició ve definida per una 

única coordenada. Aquesta coordenada indica la posició relativa de la tasca respecte l’eix 

de la direcció d’avanç de la línia (eix horitzontal). Per tant, les estacions de treball poden 

accedir a qualsevol valor que es correspongui amb l’eix vertical. 

 Les tasques són indivisibles i no es poden interrompre un cop iniciada la seva execució. 

 Existeixen relacions de precedència entre tasques. 

 El temps de processament de les tasques és determinista. 

 La línia de muntatge és simple i serial. 

 La taxa d’entrada de les peces a la línia és fixa. 

 Es coneix el número d’estacions de treball, així com l’estació de treball en la que es 

processa cada tasca. 

 El temps necessari per l’acceleració i la desacceleració de la línia d’assemblatge entre dos 

estats estacionaris consecutius, així com per reinicialitzar les estacions de treball, és 

determinista. 

 La línia opera en règim permanent. 

L’experiència computacional es realitzarà sobre un conjunt de 1200 exemplars de testatge diferents. 

Aquest conjunt d’exemplars ha estat creat seguint un disseny factorial complet, on els factors que hi 

intervenen són els quatre paràmetres més rellevants del problema: el número d’estacions de treball, 

el número de tasques, la longitud de les peces i el nombre de relacions de precedència. Els rangs de 

prova d’aquests paràmetres és força ampli i, per tant, és representatiu dels problemes presents a la 

indústria: estacions de treball (entre 5 i 40), tasques (entre 50 i 1000), longitud de les peces (entre 11 

i 40 vegades la longitud del pas d’avanç elemental Δ) i relacions de precedència (entre els valors 0 i 1 

del paràmetre Order Strength). 
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3. Estat de l’art del problema d’equilibrat de línies de 

muntatge 

El problema d’equilibrat de línies de muntatge (ALBP: Assembly Line Balancing Problem) és un 

problema àmpliament estudiat al llarg de la història i que actualment segueix essent objecte d’estudi 

a causa de la rellevància que té a l’entorn industrial.  

En aquest context, les empreses destinen grans quantitats de recursos cada any en el disseny, 

instal·lació, posada en marxa i manteniment de les línies de muntatge. Per aquest motiu es realitzen 

nombrosos estudis amb la finalitat d’investigar el seu comportament operatiu i trobar noves maneres 

d’augmentar la seva eficiència. 

Per tal d’il·lustrar l’estat de l’art del ALBP, primerament es farà una descripció de les línies de 

muntatge, tot fent un repàs de la seva història, explicant-ne els conceptes bàsics que les caracteritzen 

i detallant les diferents classificacions que se’n fa. Seguidament s’exposaran els diferents tipus de 

problemes de línies que existeixen, així com els principals mètodes de resolució existents a la 

literatura.  

3.1. Línies de muntatge 

Les línies de muntatge, element fonamental en molts sistemes productius, es composen per un 

conjunt finit d’estacions de treball que realitzen, de forma repetitiva, un conjunt de tasques sobre les 

peces. A la línia, un conjunt de components són agregats de manera predefinida per tal de crear un 

determinat producte (final o intermedi). Generalment, les tasques tenen assignat un temps de procés 

(o de muntatge), així com un conjunt de relacions de precedència que especifica l’ordre en que es 

poden realitzar.  

3.1.1. Introducció històrica 

L’origen del concepte de les línies de muntatge es remunta al segle XVI. Concretament a Venècia, on 

els vaixells es produïen en massa a partir de parts manufacturades prèviament. L’arsenal produïa 

prop d’un vaixell per dia, en el que pot considerar-se la primera línia de manufactura documentada 

del món. 

L’any 1799, en plena revolució industrial, Eli Whitney va inventar el sistema de manufactura americà, 

fent ús dels conceptes de divisió de treball i tolerància en l’àmbit de l’enginyeria, per tal de crear 

acoblats de parts d’una forma repetitiva. 
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Posteriorment, els coneixements assolits en les línies de muntatge juntament amb els avenços 

tecnològics van assentar les bases de la producció en cadena. L’any 1913, Henry Ford va popularitzar-

ne els conceptes, al instal·lar la primera línia de muntatge mòbil perseguint dos objectius clars: 

disminuir costos i permetre la producció en massa. 

3.1.2. Conceptes bàsics 

Aquest apartat està basat principalment en els treballs Pinto et al. (1983), Scholl (1999) i Becker i 

Scholl (2006): 

A continuació es presenten els conceptes més rellevants dels problemes de línies de muntatge: 

 Tasca j: és una unitat de treball indivisible que té associat un temps de procés. El treball 

total necessari per fabricar una unitat de producte es divideix en un conjunt de N tasques 

(j = 1,...,N). 

 Temps de procés de la tasca j (pj): és el temps necessari per fer la tasca j, (j = 1,...,N). 

 Relacions de precedència: vénen definides per les restriccions sobre l’ordre en el qual es 

poden realitzar les operacions (o tasques) en la línia de muntatge. Així, una tasca no pot 

ser processada fins que no s’hagin realitzat totes les seves tasques predecessores (o 

precedents). Sovint, el conjunt de les relacions de precedència es pot representar en 

forma d’un graf de precedències. 

 Estació de treball i: és la part de la línia de muntatge en la que es realitzen les tasques. 

Les estacions de treball poden ser de diferents tipologies: des de qualsevol tipus de 

maquinària fins a mecanismes especialitzats. Els operadors que s’hi assignen poden ser 

humans o robots. En una línia de muntatge hi ha m estacions de treball (i = 1,...,m).  

 Càrrega de treball de l’estació i: és la suma dels temps de procés de totes les tasques 

assignades a l’estació i. En el cas que es considerés un temps de preparació entre tasques, 

aquest es tindria en compte en el càlcul de la càrrega de treball (Boysen et al., 2007). En 

alguns problemes d’equilibrat de línies també es suma, en funció de la seqüència en què 

es realitzin les tasques, un cert temps de procés associat al temps de preparació de les 

eines, rotació de les peces, etc. 

 Temps de cicle (Cicle Time, CT): és el temps de què disposa cada estació per tal de 

completar les tasques que li són assignades per una unitat de producte. Normalment es 

considera igual a la major de les càrregues de treball d’entre totes les estacions. 

 Temps mort o temps ociós de l’estació i: és la diferència entre el temps de cicle i la 

càrrega de l’estació i. 
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 Eficiència de la línia (η): és el sumatori dels temps de procés de totes les tasques dividit 

pel temps total disponible, essent aquest el producte del temps de cicle per el nombre 

d’estacions que hi ha a la línia (𝜂 =
∑ 𝑝𝑗

𝑁
𝑗=1

𝐶𝑇·𝑚
). 

3.1.3. Tipus de línies de muntatge 

En la literatura existeixen diverses formes de classificar les línies de muntatge. Aquestes 

classificacions responen al ventall de característiques que es troben, com ara l’arquitectura de la línia, 

el tipus de producte, la durada de les tasques, el tipus d’operador, la disciplina d’entrada de les peces 

i el flux de les peces. En aquest punt es resumeixen les principals classificacions proposades per 

Ghosh i Gagnon (1989), Scholl (1999), Plans (1999) i Becker i Scholl (2006). 

Així doncs, les línies de muntatge es poden classificar de la següent manera: 

A. Tipus de línies de muntatge segons la seva arquitectura 

a. Línia serial: es tenen estacions simples col·locades en sèrie. Les unitats passen 

consecutivament d’una estació a la següent. Usualment les peces es desplacen 

mitjançant algun mecanisme com pot ser una cinta transportadora. 

b. Línia amb estacions en paral·lel: consisteix en una única línia en la qual hi ha 

estacions en paral·lel. Aquestes consisteixen en dos o més estacions idèntiques, que 

realitzen les mateixes tasques en paral·lel. Amb aquest tipus d’arquitectura 

s’aconsegueix solucionar el problema que es crea amb aquelles tasques que tenen 

una duració major al temps de cicle ja que, d’aquesta manera, la duració de les 

tasques es redueix, en mitjana, proporcionalment al número d’estacions en paral·lel. 

c. Línies paral·leles: es tenen diverses línies col·locades en paral·lel. Aquesta tipus 

d’arquitectura resulta especialment útil en aquells casos en que es fabriquen models 

múltiples, doncs permet assignar una línia per a cada model o família de models. 

d. Línies de dos costats: consisteixen en dues línies serials en paral·lel, en les que en 

comptes de tenir una estació simple, es tenen dos estacions oposades en cada costat 

de la línia (una a l’esquerra i l’altra a la dreta de la línia) que processen una peça comú 

de forma simultània. Encara que poden utilitzar-se en qualsevol tipus de producte, les 

línies de dos costats s’acostumen a implementar en aquells productes de grans 

dimensions en els que es requereix desenvolupar tasques en tots dos costats. 

L’exemple clàssic el trobem en la indústria automobilística, on algunes tasques es 

realitzen en un únic costat (col·locar la tapa del dipòsit de combustible), altres poden 

assignar-se de forma indiferent a qualsevol dels cos costats (col·locar el maleter) i 
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algunes tasques s’han d’assignar en ambdós costats simultàniament (col·locar les 

rodes). 

e. Línies circulars o tancades: es té una cinta circular o tancada que serveix a totes les 

estacions. En aquesta cinta les peces circulen mentre que són preses pels operadors i, 

un cop han acabat de processar-les, les tornen a alliberar a la cinta. El procés finalitza 

en aquella estació on es realitza la última tasca, on l’operari/robot diposita la peça 

fora de la cinta. 

f. Línia en forma de U: l’aparició d’aquestes línies és conseqüència de la introducció del 

concepte de producció Just In Time. Aquesta disposició de les estacions comporta una 

major flexibilitat en el sistema de producció, ja que les estacions poden treballar en 

dos segments de la línia de muntatge (sempre i quan estiguin l’un davant de l’altre). 

Per aquest motiu, la configuració en forma de U acostuma a derivar en un millor 

balanç de les càrregues de les estacions, doncs el nombre de possibles assignacions 

tasca-estació és major que en les línies serials. 

 

B. Tipus de línies de muntatge segons el flux de les peces 

 

a. Línies sincròniques: totes les estacions de treball de la línia tenen un temps de 

cicle comú. Conseqüentment, les peces són transportades d’una estació a la 

següent en el mateix instant. Aquest fet comporta que no sigui necessari instal·lar 

pulmons o buffers entre estacions. 

b. Línies asincròniques: les estacions de treball estan relacionades a través de 

pulmons o buffers. Aquests es col·loquen entre dues estacions consecutives per 

tal d’emmagatzemar les peces que s’han processat en l’estació precedent mentre 

esperen ser processades en les estacions següents. En aquesta configuració el 

temps de cicle de les estacions no és comú i, per tant, les estacions produeixen 

peces amb una freqüència diferent. En aquest tipus de línies es té el problema 

afegit que consisteix en decidir les posicions en les que es col·loquen els buffers, 

així com el dimensionament dels mateixos. 

c. Línies d’alimentació: són sistemes de muntatge composts en què es té una o més 

línies d’alimentació (o feeder lines) on es realitzen sub-acoblats. És a dir, es té una 

línia principal en la que es van muntant les peces mentre que en d’altres línies 

suplementàries es pre-processen certes parts per, posteriorment, poder 

alimentar amb aquests productes intermedis la línia de muntatge principal. En els 

problemes que requereixin aquest tipus de línia es presenta, juntament amb el 

problema d’equilibrar la línia, el problema de sincronitzar la taxa de producció de 

les diferents línies d’alimentació. 
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C. Tipus de línies de muntatge segons el tipus de productes que s’hi processen 

a. Línies simples: es processa un sol tipus de producte i les estacions realitzen 

repetidament les mateixes tasques. 

b. Línies mixtes: són línies en les quals es poden processar variants d’un producte 

bàsic en una seqüència mixta arbitrària. La producció en aquestes línies no implica 

temps de preparació entre una variant i l’altre (o aquest és pràcticament nul), 

doncs es requereixen les mateixes operacions bàsiques per produir els diferents 

models.  

c. Línies multi-model: es poden fabricar diferents tipus de producte però, en 

aquesta tipologia, els processos de producció entre un tipus de producte (o 

model) i un altre varien significativament. Per aquest motiu els productes es 

produeixen en seqüències de lots, ja que existeixen temps de preparació entre 

lots.  

D. Tipus de línies de muntatge segons la duració de les tasques 

 

a. Línies deterministes: el temps de procés de les tasques es coneix amb certesa. 

b. Línies estocàstiques: el temps de procés de les tasques és aleatori o probabilístic, 

degut a que la variabilitat intrínseca del mateix és significativa. Així, es considera 

que el temps de procés segueix una determinada llei estadística. 

c. Línies dependents: el temps de procés de les tasques depèn d’alguna variable, 

com per exemple l’estació en la qual es processa, la seqüència que es segueix, 

l’operador que la realitza, l’instant en què es realitza, etc. 

 

E. Tipus de línies de muntatge segons la disciplina d’entrada de les peces a la línia 

 

a. Línies d’entrada fixa: les peces arriben a intervals regulars. En el cas particular en 

que la línia és sincrònica, aquest interval es correspon amb el temps de cicle. 

b. Línies d’entrada variable: les peces arriben a intervals variables. Normalment les 

arribades segueixen una determinada llei estadística. 

 

F. Tipus de línies de muntatge segons el tipus d’operador de les estacions 

 

a. Línies manuals: els operadors són humans, independentment de que els 

processos siguin automatitzats o no. 

b. Línies robotitzades: els operadors són robots i, conseqüentment, els processos 

estan totalment automatitzats. 
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La classificació de les línies descrita anteriorment queda resumida en el diagrama que es mostra a la 

figura 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Tipus de línies de muntatge. (Font: Pròpia)  

Com es pot observar, existeix una ampli ventall de característiques que determina les diferents 

tipologies de línies de muntatge que existeixen. Resulta lògic que aquestes particularitats, juntament 

amb les implicacions que comporten cadascuna d’elles, determini en gran mesura el tipus de 

problema que s’ha de resoldre. 

3.2. Tipus de problemes de línies de muntatge 

Seguidament a la classificació de les línies de muntatge es plantegen els tipus de problema a resoldre. 

Els problemes de línies de muntatge es classifiquen en funció de l’objectiu que es vol assolir i les 

restriccions que hi són presents. Els problemes més comuns presents a la literatura són els problemes 

d’equilibrat de línies de muntatge (ALBP, Assembly Line Balancing Problem) i els problemes de 

disseny de línies de muntatge (ALDP, Assembly Line Design Problem). No obstant, també es poden 

trobar problemes que consisteixen en equilibrar línies de desmuntatge (DLBP, Disassembly Line 

Balancing Problem), tot i que aquests són més inusuals. En el cas dels DLBP, tal com indica el seu 
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nom, es té un cert producte muntat i es vol decidir l’ordre d’execució de les tasques que permeti 

desmuntar-lo eficientment.  

A continuació s’expliquen els dos tipus de problemes de línies més comuns: el ALBP i el ALDP. 

3.2.1. Equilibrat de línies de muntatge 

El problema d’equilibrat de línies de muntatge (ALBP) consisteix en determinar l’assignació de les 

tasques que són necessàries pel muntatge d’un producte a les diferents estacions que hi ha a la línia, 

tot respectant un seguit de restriccions  del problema. Pel que fa a l’objectiu a assolir, aquest pot ser 

divers: minimitzar el temps de cicle, minimitzar el número d’estacions necessàries, minimitzar el cost 

global per a una taxa de producció determinada, equilibrar les càrregues de treball de les estacions 

per una taxa de producció donada, etc. L’objectiu també pot consistir en maximitzar o minimitzar una 

combinació de diferents criteris. Pel que fa a les restriccions, se’n troben de diferents tipologies, 

d’entre les quals se’n destaquen les relacions de precedència o incompatibilitat. Les combinacions 

dels factors anteriors (objectiu a assoli i restriccions presents) determinen i permeten diferenciar els 

diferents subtipus de ALBP que existeixen.  

Per exemple, segons Baybars (1986), una línia de muntatge està equilibrada si, en plena utilització 

dels seus recursos, la suma dels temps lliures o ociosos de cada estació és mínima. A més, estableix 

que un equilibri perfecte es dóna quan s’aconsegueix que totes les estacions tinguin el mateix temps 

d’execució. En cas contrari, la taxa de producció de la línia vindria determinat per l’estació més lenta, 

que actuaria com a coll d’ampolla del sistema. 

Així doncs, les classificacions més conegudes i acceptades que es troben a la literatura són les 

següents: 

 Baybars (1986) distingeix dos tipus de problemes: el simple (SALBP: Simply Assembly Line 

Balancing Problem) i el general (GALBP: General Assembly Line Balancing Problem). El 

SALBP acostuma a ser una versió simplificada dels problemes reals, mentre que el GALBP 

té en compte característiques més complexes que es troben en les línies reals. 

 Ghosh i Gagnon (1989) distingeixen quatre tipus de problemes: el simple determinista, el 

simple estocàstic, el multi/mixt determinista i el multi/mixt estocàstic. 

A continuació s'expliquen les principals característiques dels problemes més rellevants. Abans, però, 

es presenten esquemàticament (figura 3.2) les diferents tipologies de problemes que es detallaran 

seguidament: 
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Figura 3.2: Principals problemes d’equilibrat de línies de muntatge. (Font: Pròpia) 

A. SALBP: Problema simple d’equilibrat de línies de muntatge  

El Simple Assembly Line Balancing Problem és el problema d’assignació de tasques més estudiat de la 

literatura. Consisteix en determinar l’assignació de les tasques que són necessàries pel muntatge d’un 

producte a les diferents estacions que hi ha a la línia, tot respectant una sèrie de relacions de 

precedència entre tasques. Pel que fa al tipus de línia de muntatge tractat, considera una única línia 

amb arquitectura serial en la qual es processa un únic model d’un sol producte. Les principals 

característiques són les següents: 

 Producció en massa d’un únic producte homogeni.  

 Les tasques constitueixen una unitat indivisible. 

 La línia té una arquitectura serial. 

 La línia és sincrònica. 

 L’ordre en que es realitzen les tasques ha de respectar unes restriccions de precedència. 

 La duració de les tasques és determinista. 

 La taxa d’entrada de les peces de la línia és fixa. 

 Les estacions són del mateix tipus. Això implica que estan equipades amb els mateixos 

components i, conseqüentment, tota tasca pot ser assignada a qualsevol estació. 

 Les peces en producte són totalment accessibles des de les estacions. 

Amb aquestes característiques com a bases comunes es poden diferenciar quatre variants del SALBP, 

en funció de l’objectiu que es vol assolir: 

SALBP-1: consisteix en minimitzar el nombre d’estacions necessàries per realitzar el procés productiu 

a partir d’un temps de cicle màxim assignat (és a dir, sense sobrepassar la taxa de producció 

especificada). Aquest tipus de SALBP s’adequa a aquelles situacions en les quals es vol instal·lar un 

nou sistema de muntatge i es coneix amb exactitud la demanda externa del producte (o bé se’n pot 

fer una bona estimació). 
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SALBP-2: es busca minimitzar el temps de cicle (és a dir, maximitzar la taxa de producció) donat un 

nombre d’estacions fixat. Aquest problema s’acostuma a presentar en aquelles situacions en les què 

la línia de muntatge ja existeix. 

SALBP-E:  es persegueix maximitzar l’eficiència de la línia. Equival a minimitzar el producte entre el 

nombre d’estacions de treball (m) i el temps de cicle (CT). 

SALBP-F: consisteix en determinar si existeix alguna combinació factible per la combinació de m 

estacions de treball i un temps de cicle CT. Serveix per aquells casos en els que es vol conèixer si la 

línia pot operar amb uns valors determinats de m i CT. 

Tal com ja s’ha comentat, el SALBP es fonamenta en versions simplificades de la realitat, i rarament 

representa amb fidelitat els sistemes que es troben presents a la indústria. No obstant, el seu estudi 

és de gran utilitzat ja que consolida les bases per tal de poder afrontar, posteriorment, problemes 

més realistes i de major complexitat (els GALBP). Tot i així, la resolució de forma òptima d’aquests 

problemes continua sent un problema de gran dificultat degut a la seva naturalesa combinatòria, 

tractant-se així d’un problema NP-hard (Wee i Magazine, 1982). 

B. GALBP: Problema general d’equilibrat de línies de muntatge 

Els problemes generals d’equilibrat de línies de muntatge engloben tots els tipus de ALBP que no 

estan catalogats sota la classificació de SALBP. Aquests problemes es caracteritzen per representar 

problemàtiques més realistes que no pas les dels SALBP. Exemples de GALBP són problemes que 

consideren, entre d’altres característiques, els models mixtes, les estacions en paral·lel, els temps de 

processament variables, les rutes de procediment alternatives, etc.  

Dins de la classificació dels problemes de GALBP es destaquen els següents set tipus: 

UALBP (U-line Assembly Line Balancing Problem): es caracteritza per considerar línies en forma de U 

en comptes de les línies serials, que permeten que les estacions treballin sobre dos peces en un 

mateix cicle (Becker i Scholl, 2006). Aquesta arquitectura deriva en una major flexibilitat a l’hora 

d’assignar les relacions entre tasques i estacions i, per tant, el problema es pot resoldre de manera 

més eficient que quan es tracta d’una línia simple. De forma similar amb els SALBP, es distingeixen els 

problemes UALBP-1, UALBP-2 i UALBP-E, en funció de si es vol minimitzar el nombre d’estacions, 

minimitzar el temps de cicle o maximitzar l’eficiència de la línia, respectivament. 

MALBP (Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem): aquest tipus de problema es presenta quan 

es tenen línies amb models mixtes. Es caracteritza per tenir un conjunt de tasques bàsiques comunes 

per tots els models i no es consideren temps de preparació entre models diferents. En aquest cas es 

té el problema afegit de determinar la seqüenciació dels diferents models, així com la mida dels lots 
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en què es fabriquen. De forma anàloga amb el SALBP, se’n distingeixen les versions MALBP-1, 

MALBP-2 i MALBP-E. 

RALBP (Robotic Assembly Line Balancing Problem): consisteix en l’equilibrat de línies robotitzades. Es 

persegueix l’optimització de l’execució de les tasques en la línia considerant l’assignació de les 

tasques a cada estació i la destinació dels robots a les estacions. 

MOALBP (Multi-Objective Assembly Line Balancing Problem): en aquest tipus de problema es 

considera simultàniament la combinació de diversos objectius. La solució, doncs, ha de trobar un cert 

compromís entre dos o més dels següents objectius: minimitzar el número d’estacions, minimitzar el 

temps de cicle, minimitzar el cost, maximitzar l’eficiència, etc. Segons Rekiek et al. (2002), la majoria 

de problemes d’equilibrat de línies de muntatge presenten objectius múltiples. 

GALBPS (General Assembly Line Balancing Problem with Setups): es caracteritza per l’existència d’un 

temps de preparació per cada tasca en funció de quina ha estat la tasca realitzada anteriorment a la 

mateixa estació de treball. Aquest tipus de problema respon a casuístiques com, per exemple, el 

canvi d’eina entre tasques que realitza un operari.  

LB-ALBP (Lexicographic Bottleneck Assembly Line Balancing Problem): és una varietat del SALBP-2 en 

la que, a més de minimitzar el temps de cicle del sistema, es busca minimitzar el temps de les 

estacions més carregades que no conformen el coll d’ampolla. Així, d’entre totes les solucions que 

comparteixen un mateix temps de cicle, considera aquella que aporta una major fiabilitat al sistema, 

tot homogeneïtzant les càrregues de treball de les estacions. Les principals aportacions d’aquest 

problema es troben a Pastor (2011) i a Pastor et al. (2012). 

AWALBP (Accessibility Windows Assembly Line Balancing Problem): aquest tipus de problema té la 

particularitat de que la longitud de les peces és superior a l’amplada de les estacions de treball en les 

quals es processen. Això implica que, en qualsevol moment, una estació de treball no té accés a la 

totalitat d’una peça, sinó tan sols a una fracció d’ella, anomenada finestra d’accessibilitat. De la 

mateixa manera, cada estació de treball pot estar processant parts de dos peces consecutives, i una 

peça pot ser processada per diverses estacions en un instant donat. Aquest problema serà l’objecte 

d’estudi d’aquest treball. Concretament se n’estudiarà el segon nivell d’optimització (AWALBP-L2). 

Un cop presentades les classificacions dels SALBP i els GALBP, cal destacar que totes dues categories 

es poden subdividir de forma complementària segons els següents conceptes: 

 El tipus de producte que es processa a la línia: poden ser models simples i models mixtes 

(o múltiples). 

 La duració de les tasques: aquesta pot ser determinista o estocàstica (sense variabilitat). 
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3.2.2. Disseny de línies de muntatge 

Els problemes de disseny de línies de muntatge (ALDP: Assembly Line Design Problem)  consideren les 

especificacions de disseny de la línia de producció abans que l’assignació de les tasques a les 

estacions. 

Dissenyar una línia de muntatge és una qüestió de gran complexitat que difícilment es pot 

automatitzar. Si bé tota solució òptima s’obté a partir de la resolució simultània d’unes determinades 

decisions, en la majoria dels casos els ALDP es resolen de forma seqüencial. És a dir, es van prenent 

un seguit de decisions associades a diferents nivells jeràrquics, de tal forma que cada decisió ve 

condicionada per aquelles que s’han resolt prèviament. 

Així, els problemes de disseny de línies de muntatge comprenen altres subproblemes, d’entre els 

quals se’n destaquen els següents: 

 Selecció de l’equip de manufactura a partir d’un ventall de possibilitats per a cada 

operació. 

 Especificació de les dimensions dels espais d’emmagatzematge i dels pulmons o buffers. 

 Especificació dels sistemes de transport. 

Igualment, i com resulta inevitable, els problemes de disseny de línies de muntatge tenen present 

l’assignació de les tasques a les estacions. 

Segons Rekiek et al. (2002), existeixen un conjunt de factors que han condicionat l’aparició de nous 

problemes de disseny de línies, així com la necessitat de redissenyar-ne els existents. Aquests factors 

són, entre d’altres: 

 Alt grau d’automatització dels processos. 

 Aparició de nous equips de manufactura. 

 Actualització dels sistemes de producció, que es caracteritza per tenir una vida útil curta. 

 Aparició de noves tecnologies. 

3.3. Algoritmes de resolució de problemes d’equilibrat de línies de 

muntatge 

Els problemes d’optimització combinatòria, com és el cas del ALBP, poden resoldre’s mitjançant 

mètodes exactes (programació matemàtica, procediments de programació dinàmica, procediments 

Branch & Bound,..) i també a partir de mètodes aproximats (amb aquests s’acostumen a aconseguir, 

si estan ben dissenyats, solucions prou bones en un temps pràctic, però sense tenir la certesa de si la 
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solució és òptima). Existeixen nombrosos algoritmes desenvolupats per resoldre aquests tipus de 

problemes, la major part dels quals estan enfocats a resoldre el SALBP, particularment el SALBP-1. 

Tal i com estableix Plans (1999), a partir dels mètodes exactes es poden garantir solucions òptimes (si 

és que aquestes existeixen), però tenen l’inconvenient de que, a la pràctica, tan sols resulten 

adequats per aquells exemplars amb un nombre reduït de tasques. A mesura que augmenten les 

dimensions dels exemplars a resoldre, els procediments de resolució tendeixen a resultar 

intractables, doncs el temps computacional creix de forma exponencial, excedint els recursos de què 

es disposa. 

És per aquest motiu que l’estudi de mètodes heurístics ha viscut una proliferació important per 

resoldre aquells exemplars de dimensions notables, que acostumen a correspondre’s amb la realitat. 

Pel que fa als mètodes exactes de resolució, els problemes d’equilibrat de línies es poden resoldre 

òptimament mitjançant l’ús de software estàndard de programació matemàtica (IBM ILOG CPLEX, 

Dash Xpress MP, LINGO, OSL, GUROBI, etc.) o a partir d’un mètode de resolució específic per a cada 

problema. En el primer cas, l’objectiu consisteix en definir un model matemàtic apropiat del 

problema i ajustar els paràmetres del software per tal de resoldre’l amb el menor temps 

computacional possible. Els següents models matemàtics són els més descrits a la literatura: 

 Programes enters i mixtes: normalment es resolen mitjançant els mètodes de Branch & 

Bound o Branch & Cut. Nombrosos autors han realitzat experiències computacionals 

utilitzant el software IBM ILOG CPLEX: Andrés et al. (2008), Corominas et al. (2008), Kim et 

al. (2009), Pastor (2011), etc. Pel que fa al software LINGO en trobem exemples a 

Nazarian et al. (2010) i Paksoy et al. (2012). Scholl i Boysen (2009) utilizen el software 

Xpress MP. La utilització d’altre software la trobem en els treballs de Özcan i Toklu (2010) 

i Pinnoi i Wilhelm (1997), en els que utilitzen GAMS i OSL, respectivament. 

 Programes no-lineals i enters: aquesta tipologia ha estat formulada per Hamta et al. 

(2011) i resolta mitjançant el LINGO. 

 Programes d’oportunitats limitades (Chance-constrained programs): en destaquen els 

resultats obtinguts a partir del software GAMS per part de Agpak i Gökçen (2007) i Özcan 

(2010). 

 Goal i Fuzzy Goal Programs: s’han estudiat mitjançant GAMS per part de Özcan i Toklu 

(2009). 

 Programes de satisfacció de limitacions: es poden trobar figures obtingudes mitjançant el 

IBM ILOG CPLEX per part de Topaloglu (2012). 

A causa de que els softwares citats anteriorment estan dissenyats per fer front a una gran diversitat 

de problemes, poden resultar ineficients  en determinades versions dels problemes d’equilibrat de 
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línies i per a certes estructures de les dades d’entrada. En aquests casos es poden desenvolupar 

mètodes exactes originals, tals com: 

 Branch & Bound: alguns treballs destacables són els de Johnson (1988), Hoffman (1992), 

Scholl I Klein (1997), etc. 

 Programació dinàmica: trobem treballs de referència en Bard (1989), Jackson (1956), 

Dolgui et al. (2006 i 2008), etc. 

Pel que fa als mètodes de resolució aproximats (no-exactes), es poden dividir en tres categories: 

 Mètodes exactes acotats: aquests mètodes d’aproximació realitzen una enumeració 

incompleta de l’espai de solucions. Es poden obtenir a partir de mètodes exactes de 

delimitació ja existents, restringint l’espai de solucions explorat o limitant el temps 

computacional. Alguns treballs de referència són els de Bukchin i Tzur (2000), Bautista i 

Pereira (2009 i 2011), Blum i Miralles (2011), etc.  

 Heurístiques simples: normalment estan enfocades a un problema en particular. En la 

majoria dels casos s’usen regles de prioritat per tal d’assignar les tasques, i aquestes 

regles solen basar-se en els atributs de les tasques, com per exemple el nombre de 

tasques següents o el temps de procés. Aquesta metodologia és present en els treballs de 

Raouf i Tsui (1982), Andrés et al. (2008), Guschinskaya et al. (2011), entre d’altres. 

 Metaheurístiques, metaheurístiques híbrides i matheurístiques: aquestes aproximacions 

poden aplicar-se per resoldre un extens nombre de problemes d’optimització. Tot i que 

aquests mètodes són molt nombrosos i variats, es poden agrupar en tres categories: 

mètodes de solucions veïnes, enfocaments evolutius i mètodes d’intel·ligència d’eixam. 

Els treballs de referència que trobem en la primera categoria són els de Lapierre et al. 

(2006), Minzu i Henrioud (1998), Andrés et al. (2008) i Seyed-Alagheband et al. (2011). 

D’entre els treballs que contemplen enfocaments evolutius en destaquen els de Mozdgir 

et al. (2013), Nearchou (2007 i 2008), Bagher et al. (2011), Moon et al. (2009), Gamberini 

et al. (2009), etc. Pel que fa als treballs basats en els mètodes d’intel·ligència dels eixams 

en destaquen els de Chutima i Chimklai (2012), Özbakir i Tapkan (2011), Bautista i Pereira 

(2007), Fattahi et al. (2011), Blum (2008), etc.  

Segons Battaia i Dolgui (2013), els mètodes aproximats més populars són els algoritmes genètics, els 

procediments de recuit simulat i la optimització basada en colònies de formigues. Les 

metaheurístiques també són el mètode més intensament utilitzat per tal de resoldre els problemes 

d’equilibrat de línies amb múltiples objectius. 

A continuació es presenten els procediments més rellevants utilitzats per resoldre els problemes 

d’equilibrat de línies de muntatge. 
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3.3.1. Algoritmes per la resolució del SALBP 

A la literatura són presents diversos procediments que resolen el SALBP-1, però escassegen els que 

solucionen els altres SALBP’s. No obstant, cal tenir en compte que els procediments emprats per la 

resolució del SALBP-1 poden utilitzar-se com a base a l’hora de resoldre el SALBP-2, tal com 

comenten diferents autors. En aquest context tan sols caldria variar iterativament el temps de cicle 

per tal d’adaptar-ne els procediments. Per tant, la solució es correspondria amb aquella que 

proporcionés una solució factible amb el menor temps de cicle, donat el nombre d’estacions que es 

tenen.  

La primera formulació coneguda en la literatura de problemes d’equilibrat de línies és la de Salveson 

(1955), que considerava relacions de precedència en un conjunt de tasques assignades a un nombre 

d’estacions ordenades linealment. Anys més tard, Baybars (1986) va referir-se al problema plantejat 

per Salveson com el Simple Assembly Line Balancing Problem (SALBP). 

Una de les aportacions més destacables que existeixen sobre l’estat de l’art del SALBP es troba a 

l’article de Scholl i Becker (2006). En ell s’extreu la conclusió que els mètodes disponibles actuals són 

adequats per resoldre problemes de dimensions mitjanes, tot i tractar-se de problemes del tipus NP-

hard. No obstant, fa falta introduir millores en els procediments exactes i heurístics per tal de poder 

resoldre de forma efectiva aquells exemplars de majors dimensions. També s’arriba a la conclusió 

que la majoria dels procediments heurístics es fonamenten en regles de prioritat i procediments 

enumeratius, tals com l’algoritme de Hoffman (1963). 

També és destacable l’article de Boysen et al. (2007), que aporta una visió global de les darreres 

investigacions realitzades sobre els problemes d’equilibrat de línies del SALBP. 

Existeixen molts altres treballs sobre els problemes d’equilibrat de línies del SALBP, els quals es 

classifiquen seguidament en funció de si pertanyen a les següents categories: 

 Programació matemàtica (algoritmes exactes). 

 Procediments de Branch & Bound i programació dinàmica (algoritmes exactes). 

 Procediments heurístics (algoritmes no exactes). 

 

A. Programació matemàtica 

A continuació es citen alguns dels estudis que, fent ús del conjunt d’eines matemàtiques, modelen els 

problemes i resolen un determinat objectiu de forma òptima: 

 Pastor i Ferrer (2008): proposen un model matemàtic millorat per la resolució del 

SALBP. 
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 Plans (1999): es tracta d’un treball de síntesi molt complet en el que es tracten de 

manera extensa diferents models exposats per altres autors. 

 Valero (1991): es resol un model de programació lineal mentre que es consideren els 

recursos consumits per les tasques, les incompatibilitats entre determinades parelles i 

diferents tipus d’estacions de treball. 

 Thangavelu i Shetty (1971): els autors proposen un canvi en els coeficients de la 

funció objectiu del model presentat per White (1961) amb la intenció de millorar-ne el 

funcionament. 

 White (1961): representa una de les primeres modelitzacions del SALBP mitjançant la 

programació lineal binària. Així mateix, constitueix un dels treballs referents per les 

futures investigacions. Aquest model considera la particularitat de no assignar tasques 

a les darreres estacions si encara no s’han emplenat les estacions anteriors. 

  

B. Branch & Bound i programació dinàmica 

A continuació s’enumeren alguns dels estudis que fan ús de la programació dinàmica (orientada a 

reduir el temps d’execució dels algoritmes mitjançant la utilització de subproblemes superposats i 

subestructures òptimes) i dels procediments Branch & Bound (tècnica de ramificació i poda orientada 

a explorar conjunts de solucions): 

 Sewell i Jacobson (2012): presenten l’algoritme “Branch & Bound, and remember”, el 

qual resol exemplars presents a la literatura amb una mitjana de temps 

computacional inferior al mig segon.  

 Klein i Scholl (1997): proposen l’algoritme SALOME, que es basa en un Branch & 

Bound bidireccional. Existeixen dos variants de l’algoritme, el SALOME-1 i el SALOME-

2, orientades a resoldre el SALBP-1 i el SALBP-2, respectivament. 

 Hoffman (1992): proposen l’algoritme EUREKA per la resolució dels problemes 

d’equilibrat de línies de muntatge. 

 Johnson (1988): proposen l’algoritme FABLE per la resolució dels problemes 

d’equilibrat de línies de muntatge. 

 Talbot i Patterson (1984): proposen un procediment de Branch & Bound que resol 

satisfactòriament exemplars amb un número de tasques inferior a 50. 

 Held, Kart i Shareshian (1963): pel que fa a la programació dinàmica, aquest treball és 

el referent de l’aplicació de dita metodologia als problemes d’equilibrat de línies. 
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C. Procediments heurístics 

Entre els diferents estudis presents a la literatura que tracten els algoritmes heurístics enfocats a 

resoldre el SALBP, el de Gehrlein et al. (1986) és una obra de referència. En ella es classifiquen els 

algorismes en quatre categories, tal com s’observa en el següent esquema: 

 

Figura 3.3: Classificació dels algoritmes heurístics segons Gehrlein, Patterson i Talbot. (Font: Pròpia) 

A continuació se’n destaquen alguns detalls: 

 Algoritmes heurístics d’una sola passada: s’utilitzen procediments de decisió senzills. Les 

heurístiques més destacables són les de Moodie i Young (1965), Tonge (1960) i Helgeson i 

Birnie (1961). 

 Algoritmes heurístics de composició: es basen en la composició de regles de decisió. 

Entre aquestes heurístiques destaca l’algoritme de COMSOAL, de Arcus (1966). 

 Algoritmes heurístics amb regles de retrocés (backtracking): la seva estratègia consisteix 

en buscar solucions a partir de recorreguts en profunditat dins d’un graf. Les heurístiques 

més destacables són la de Hoffman (1963) i la de Dar-El (1973). 

 Algoritmes heurístics d’aproximació a partir d’algoritmes exactes: la situació de partida 

d’aquestes heurístiques és un procediment exacte amb el temps computacional limitat. 

Dins d’aquesta categoria en destaquen les de Talbot i Patterson (1984) i la de Held et al. 

(1963).  

Al treball de Gehrlein et al. (1986) es conclou que els algoritmes que tenen el millor comportament 

són els de regles de retrocés (backtracking). Observen que amb aquestes heurístiques s’assoleixen 

solucions òptimes o molt pròximes a l’òptim per a problemes de dimensions notables amb un temps 

computacional prou petit. 

Altres estudis d’especial interès es troben de la mà dels autors Ponnambalalm et al. (1999), en el qual 

aporten una avaluació comparativa de diferents procediments heurístics enfocats a la resolució del 
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SALBP-1. Concretament, en aquest treball analitzen heurístiques d’una sola passada juntament amb 

l’heurística de Hoffman, per comparar-ne els resultats en funció d’una llista de paràmetres. 

També resulta d’especial importància el treball de Hackman et al. (1989), que consisteix en un 

algoritme de Branch & Bound el qual es complementa amb una heurística per tal de reduir l’espai de 

solucions a explorar. Aquest mètode és vàlid per la resolució del SALBP-1 i del SALBP-2. 

Per últim, l’article de Dar-El (1975) resulta un treball de síntesi de gran interès en el qual es comparen 

exhaustivament diferents procediments heurístics d’una sola passada. 

També existeixen un conjunt de procediments metaheurístics basats en els següents algoritmes: 

 Colònies de formigues: es tracta d’una tècnica probabilística orientada a solucionar 

problemes computacionals que poden reduir-se a buscar els millors camins o rutes en  

grafs. En aquest camp destaquen les aportacions de Baykasoglu et al. (2003). 

 Cerca tabú: el treball de Pastor et al. (2002) és el més destacable. Consisteix en mètodes 

de cerca local mitjançant l’ús d’estructures de memòria. 

 Recuita simulada: es busca trobar una bona aproximació al valor òptim d’una funció en 

un espai de cerca ampli a partir de l’avaluació iterativa de solucions veïnes. En aquesta 

categoria és rellevant el treball de Suresh i Sahu (1994). 

 Algoritmes genètics: inspirats en la selecció natural i la seva base genètica-molecular, fan 

evolucionar un conjunt d’exemplars a base de sotmetre’ls a accions aleatòries i a 

processos selectius. Destaquen les obres de  Rubinovitz i Levitin (1995) i Gonçalves i 

Almeida (2002). 

Per últim, en els darrers anys s’han dut a terme grans esforços amb l’objectiu d’expandir el SALBP i 

resoldre’l conjuntament amb altres problemes tals com la planificació de processos, la selecció de 

l’equipament i/o el disseny de la línia. En fet de prendre diverses decisions simultàniament pot 

resultar en una millor efectivitat del rendiment de la línia, però incrementa la complexitat del 

problema d’optimització. A continuació es mostren algunes de les darreres publicacions que 

contemplen la resolució simultània de diversos problemes, incloent el de l’equilibrat de la línia: 

 Equilibrat de la línia i planificació de processos: Capacho i Pastor (2006), Bock (2008), 

Capacho et al. (2009) i Corominas et al. (2011). 

 Equilibrat i disseny de la línia: Bock (2008), Simaria et al. (2009), Nazarian et al. (2010), 

AlGeddawy i ElMaraghy (2010) i Li et al. (2011). 

 Equilibrat de la línia i programació en cada estació: Kara et al. (2007), Simaria i Vilarinho 

(2009), Özcan i Toklu (2009), Tapkan et al. (2011), Rabbani et al. (2012) i Purnomo et al. 

(2013). 
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 Equilibrat i disseny de la línia i programació en cada estació: Guschinskaya i Dolgui 

(2009), Essafi et al. (2010), Battaïa i Dolgui (2012), Battaïa et al. (2012), Borisovsky et al. 

(2012), Delorme et al. (2012) i Essafi et al. (2012). 

3.3.2. Algoritmes per la resolució del GALBP 

A la literatura el ventall de treballs orientats a resoldre el GALBP és considerablement menor que el 

que es troba en el cas del SALBP, encara que aquesta tendència s’està reduint en els darrers anys. No 

obstant, existeixen un conjunt d’obres de referència que tracten aquest tipus de problema, així com 

d’altres en que se’n fa una síntesi de l’estat de l’art actual. 

En aquesta línia, una de les obres més notòries que aporta informació actualitzada sobre els 

algoritmes de resolució del GALP és el treball de Becker i Scholl (2006). També és destacable 

l’aportació de Erel i Sarin (1998), en la que es resumeix de forma exhaustiva el conjunt de 

procediments emprats per resoldre els problemes d’equilibrat de línies de muntatge. 

Degut a la naturalesa del GALBP (i en contraposició al cas del SALBP), les metodologies emprades per 

la resolució del problema general són molt diverses, doncs la diversitat de característiques que hi són 

presents també és elevada. Pel que fa als mètodes de resolució, es troben tan procediments exactes 

com algoritmes heurístics. 

Pel costat dels procediments exactes destaquen els següents treballs: Miltenburg i Wijngaard (1994); 

Urban (1998); Miltenburg (1998); Sarin et al. (1999); Scholl i Klein (1999); Nicosia et al. (2002); Calleja 

et al. (2013 i 2014). 

D’entre els procediments heurístics (i/o metaheurístics) en destaquen els següents: Arcus (1966); 

Buxey (1974); Bhattatchajee i Sahu (1988); Voss (1994); Ruvinobitz i Leivitin (1995); Gen (1996); Kim 

et al. (1996); Park et al. (1997); Erel i Gokcen (1999); Phonganant et al. (2001); Erel et al. (2001); 

Pastor et al. (2002); Vilarihno i Simaria (2002); Bautista i Pereira (2006); Ponnambalam (2003); Spina 

et al. (2003); Martino i Pastor (2010). 

A continuació es detallen alguns articles que mencionen característiques de les línies de muntatge  

notòriament diferents a les que es tracten en el cas del SALBP. Aquestes diferències són, per 

exemple, la possibilitat de que existeixin incompatibilitats a la línia, diferents tipus d’operaris i/o 

estacions, etc.  

En primer lloc es destaca l’estudi de Buxley (1974), en el qual es presenten dos algoritmes heurístics 

que tenen com a funció objectiu minimitzar el número d’estacions de treball, considerant la 

peculiaritat de permetre el tractament d’estacions en paral·lel. Els algoritmes presentats tenen en 
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comú les incompatibilitats entre tasques, tasques que s’han de realitzar en una mateixa estació i 

tasques que necessiten més d’un operari per la seva realització. 

Pel que fa al treball de Johnson (1983), l’autor introdueix un algoritme Branch & Bound que té com a 

funció objectiu minimitzar el número d’estacions de treball per un temps de cicle donat. Les 

restriccions que considera són les següents: duració aleatòria de tasques, diferents tipus d’estacions 

de treball que poden realitzar tasques diferents, línies mixtes, tasques paral·leles (és a dir, que es 

duen a terme en estacions diferents), etc. 

També resulta interessant una consideració realitzada per Agrawal (1985), en què ressalta la 

importància de que, un cop determinada l’assignació de les tasques entre les diferents estacions de 

treball, es consideri que les estacions que realitzin tasques semblants es trobin pròximes a l’espai. 

D’aquesta manera disminueixen considerablement els problemes de qualitat. 

En l’estudi de Miyazaki i Ohta (1987) es defineix una funció objectiu que no només té en compte la 

minimització del número d’estacions de treball, sinó que simultàniament minimitza la suma de les 

duracions de les tasques de l’estació més carregada (és a dir, el temps de cicle). 

En el treball de Sarker i Harris (1988), els autors exposen un estudi sobre les implicacions de 

l’aplicació de la filosofia Just In Time en els problemes d’equilibrat de línies de muntatge. Així, 

introdueixen variabilitat en les duracions de les tasques en funció del tipus de tasca i l’operari que la 

realitza, consideren la necessitat d’estocs entre estacions (buffers o pulmons), etc.  

En el treball de Bhattarcharjee i Sahu (1988) es presenta un algoritme heurístic que minimitza el 

número d’estacions de treball tenint en compte certs aspectes: incompatibilitats entre tasques, 

tasques amb duracions superiors al temps de cicle, tasques que han d’assignar-se a una estació 

determinada, etc.  

En el treball de Dar-El i Mazer (1989) s’introdueix la problemàtica dels estocs que es generen entre 

les estacions de treball de la línia. 

En el treball de McClain i Moodie (1991) es posa especial èmfasi en la importància que tenen els 

estocs entre estacions que es generen a l’inici de la línia enfront dels que es generen en les darreres 

estacions. 

En el treball de Bautista i Pereira (2006) es tenen en compte restriccions de temps i d’espai en la línia 

de producció. 
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3.3.3. Algoritmes per la resolució de l’ALDP 

El treball de referència per la resolució del ALDP és la de Rekiek et al. (2002). En ell, els autors 

realitzen un ampli estudi de l’estat de l’art sobre els diferents mètodes existents pel disseny de línies 

de muntatge. La principal conclusió a la qual s’arriba és que l’eina més adequada per resoldre aquest 

tipus de problemes es basa en procediments del tipus Branch & Bound. 

També existeixen altres aportacions d’especial importància: Rubinovitz i Bukchin (1993), He i Kusiak 

(1997) i Bukchin i Tzur (2000).  

Pel que fa a articles en els que es tracten problemàtiques molt concretes, en destaquen els següents: 

 Estacions diferents: Nicosia et al. (2002). 

 Línies paral·leles: Suer (1998). 

 Línies en forma de U: Ajenblit i Wainwright (2003). 

 Estacions en paral·lel: Bard (1989). 

 Línies mixtes: Ponnambalam et al. (2003). 

Existeixen altres problemes que plantegen restriccions poc comunes a la literatura: 

 Temps de procés estocàstics: Sarin et al. (1999). 

 Línies de muntatge multi-producte: Pastor et al. (2002). 

 Temps de procés dependents del tipus d’operari: Corominas et al. (2008). 

 Restriccions d’incompatibilitat: Park, Park i Kim (1997). 

 Restriccions de capacitat: Moon et al. (2002). 

 Dades d’entrada no disponibles o incertes: Gen, Tsujimura i Li (1996). 

 Temps de procés en funció de la seqüència de productes: Spina et al. (2003). 

 Alternatives de procés: Pinto et al. (1983). 

 Alternatives d’equips de manufactura: Bukchin i Tzur (2000). 

 Càrrega de les estacions en una certa finestra de temps: Pastor i Corominas (2000). 

 Línies de muntatge multi-objectius: Kim et al. (1996). 
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3.4. Principals funcions objectiu dels problemes d’equilibrat de línies 

de muntatge 

Aquest apartat està basat en els treballs de Battaïa i Dolgui (2013) i Plans (1999). 

Les tres funcions objectiu més àmpliament utilitzades pel cas del SALBP són les següents: 

 Minimitzar el número d’estacions (m) que cal instal·lar per un temps de cicle donat. 

Aquests és la funció objectiu més utilitzada a la literatura, i la trobem en els treballs de 

Chiang et al. (2007), Bautista i Pereira (2009) i Kilincci (2011), entre d’altres. La funció 

objectiu s’observa a continuació: 

 

[𝑀𝐼𝑁]𝑍 =  ∑ 𝑦𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 (Eq. 3.1) 

𝑂𝑛:         𝑦𝑖 𝜖 {0,1} ∀𝑖              = 1 𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑖𝑥 𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó  𝑖, 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖 

𝑚𝑚𝑎𝑥                         = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠   

 

 Minimitzar el temps de cicle de la línia (c). Exemples de l’ús d’aquesta funció objectiu els 

trobem en Nearchou (2007), Kulak et al. (2008), Miralles et al. (2008), Kim et al. (2009), 

Gao et al. (2009), Kilincci (2010) i Seyed-Alagheband et al. (2011). La funció objectiu 

s’observa a continuació: 

[𝑀𝐼𝑁]𝑍 = 𝑐 (Eq. 3.2) 

𝑂𝑛:        𝑐 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒 

 

 Maximitzar l’eficiència de la línia (E). Equival a minimitzar el producte del nombre 

d’estacions (m) per el temps de cicle (c). Aquesta funció objectiu és menys utilitzada i 

resulta més dificil de tractar degut a la seva forma no-lineal. Alguns estudis destacables 

són els de Macaskill (1972), Chakravarty (1988), Scholl i Klein (1999) i Wei i Chao (2011). 

Pel cas de línies amb models mixtes, es pot optimitzar l’eficiència ponderada de la línia 

tenint en compte les proporcions dels models que es produeixen, tal com s’il·lustra en el 

treball de Vilarinho i Simaria (2009). La funció objectiu s’observa a continuació: 

 

[𝑀𝐴𝑋]𝑍 = 𝑚 · 𝑐 (Eq. 3.3) 

𝑂𝑛:        𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 

   𝑐 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒 
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Els articles de Bukchin (1998) i Nkasu i Leung (1995) són d’especial interès per tal d’analitzar l’impacte 

que comporta seleccionar una de les funcions objectius citades anteriorment. 

A continuació es citen altres funcions objectiu que s’utilitzen freqüentment: 

 Maximitzar la utilització del sistema en U. És una altra forma de mesurar l’eficiència de la 

línia i es pot calcular com la relació entre el mínim nombre de treballadors requerits i els 

que realment s’han assignat. En trobem exemples en els treballs de McMullen i Frazier 

(1997), McMullen i Tarasewich (2003) i Vilarinho i Simaria (2006). 

 Minimitzar l’índex de suavitat de la línia (SI). L’objectiu que es persegueix en aquests 

casos consisteix en homogeneïtzar els temps de processament de les estacions, de tal 

manera que aquests siguin similars. La funció objectiu resulta la suma de diversos criteris, 

ponderats jeràrquicament. En trobem exemples en els treballs de Kara et al. (2007), 

Venkatexh (2008), Emde et al. (2010), Otto i Scholl (2011), Yang et al. (2011), 

Eswaramoorthi et al. (2012) i Mozdgir et al. (2013). 

 Maximitzar la probabilitat de tasques que finalitzen a temps. També es pot expressar 

com la minimització de les probabilitats de realitzar tasques fora de temps en cada 

estació. S’utilitza per aquelles línies que tenen una duració de les tasques estocàstica. En 

destaquen els treballs de McMullen i Tarasewich (2006), Baykasoglu i Ozbakir (2007), 

Dolgui i Proth (2010) i Bagher et al. (2011). 

 Maximitzar la cohesió de les tasques assignades a una mateixa estació. Aquest objectiu 

és útil en aquells casos en que les tasques relacionades amb una mateixa funció del 

producte han de ser assignades en una mateixa estació de treball. En trobem exemples de 

la mà de Agrawal (1985) i Genikomsakis i Tourassis (2010, 2012). 

 Minimitzar el cost de re-configuració (Re). Aquest cost es pot expressar com la suma dels 

costos d’instal·lació, la diferència entre les solucions inicials i les noves, el cost de la 

reconversió professional dels operadors i el nombre d’operacions transferides. En 

destaquen els treballs de Gamberini et al. (2006 i 2009), Yang et al. (2011), Grangeon et 

al. (2011) i Kovalev et al. (2012). 

Normalment els problemes d’equilibrat de línies de muntatge presenten diversos objectius en 

conflicte. És en aquests casos en els què és aconsellable utilitzar tècniques multi-objectius, les quals 

contemplen la combinació de diferents funcions objectiu. A l’article de Battaïa i Dolgui (2013) es fa 

una síntesi molt completa en la que s’enumeren les combinacions més utilitzades, així com la 

prioritat que s’assigna a cadascun dels objectius emprats. 
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4.  Descripció de l’Accessibility Windows Assembly Line 

Balancing Problem (AWALBP) 

En aquest apartat es farà una descripció general de l’Accessibility Windows Assembly Line Balancing 

Problem (apartat 4.1) i seguidament es comentaran les característiques específiques de la variant 

tractada en el present treball (apartat 4.2). 

4.1. Característiques principals de l’AWALBP 

La principal característica que defineix la línia de muntatge tractada en aquest projecte és el fet de 

que la llargada de les peces és major que l’amplada de les estacions de treball en les quals es 

processen. D’aquesta manera, en qualsevol instant donat, cap estació de treball pot accedir a la 

totalitat d’una peça, sinó que només té accés a una part d’una peça o bé a parts de dues peces 

consecutives. Això implica que, en un instant donat, cada estació de treball pot estar processant parts 

de dos peces consecutives i cada peça pot estar sent processada per diverses estacions de treball. El 

cas més notori d’aquest problema es troba en el muntatge automatitzat de plaques de circuit imprès. 

A la figura 4.1 s’exemplifica una possible configuració esquemàtica de la línia de muntatge descrita en 

el context de les plaques de circuit imprès. 

 

Figura 4.1: Línia de muntatge amb finestres d’accessibilitat. Les regions grises discontínues indiquen 

les finestres d’accessibilitat de les estacions de treball. (Font: Pròpia) 

L’escenari descrit anteriorment, en el que les finestres d’accessibilitat de les estacions de treball no 

permeten arribar a la totalitat de la peça, dona lloc a la classe de GALBP que a la literatura es coneix 

com a Accesibility Windows Assembly Line Balancing Problem (AWALBP). 
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La optimització d’aquest tipus de línies d’assemblatge és un problema que ha aparegut al llarg dels 

darrers anys en diversos processos d’automatització. 

La dinàmica d’aquesta línia d’assemblatge consisteix en un esquema de moviment cíclic que es 

descompon en un determinat nombre d’etapes estacionàries. En cada etapa estacionària, mentre la 

línia està aturada, les estacions de treball realitzen les tasques pertinents sobre les peces que són 

accessibles en les respectives finestres d’accessibilitat de les estacions. Un cop finalitzades totes les 

tasques a realitzar en una mateixa etapa estacionària, les peces avancen una distància en la direcció 

d’avanç de la línia, anomenada pas d’avanç. Aquesta distància pot prendre un valor diferent per 

cadascuna de les etapes en les quals es descompon un cicle complet i, al final de cada cicle (és a dir, a 

l’inici del cicle següent), la línia es trobarà en la mateixa configuració inicial.  

A la següent figura (figura 4.2) es mostra una representació gràfica que resumeix l’esquema d’avanç 

d’una hipotètica línia de muntatge: 

 

Figura 4.2: Representació d’un esquema de moviment cíclic amb tres  

etapes estacionàries (s=1,2,3). (Font: Pròpia) 

Tal i com es pot observar a la figura 4.2, el cicle representat consta de tres etapes estacionàries. En 

cadascuna de les tres etapes s’ha representat la posició relativa de les peces respecte els components 

fixes de la línia, que són les estacions de treball. Li i Ri representen els límit esquerra i dret, 

respectivament, de la finestra d’accessibilitat de l’estació de treball i (i = 1,..,m). Al llarg de les etapes 

del cicle s’observa com les estacions de treball munten una sèrie de components sobre les peces, 

representats per blocs. Finalment, també es representa l’etapa consecutiva a l’última etapa de la línia 

en un cicle, que es correspon amb la primera etapa estacionària del següent cicle. Així, al llarg de 

cada cicle la línia finalitza una peça. 

Les tasques que es realitzen sobre les peces de la línia són realitzades per un braç robòtic que és 

present en cada estació de treball (veure figura 4.1). Aquest braç agafa un dels components ubicats 

en l’alimentador de la corresponent estació i el col·loca en una posició determinada de la peça. 
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Evidentment, per a que el braç realitzi aquesta acció és necessari que el component en qüestió es 

trobi ubicat en el seu alimentador i que la posició de col·locació estigui dins de la finestra 

d’accessibilitat de l’estació de treball en alguna de les etapes estacionàries. A més, és possible que 

s’hagin de tenir en compte altres característiques, com per exemple relacions de precedència entre 

tasques. 

4.1.1. Nivells d’optimització de l’AWALBP 

La formalització dels nivells d’optimització (o nivells de decisió) de l’AWALBP és la següent (Calleja et 

al., 2013):  

Nivell 1 (L1) - Assignació de tasques: Consisteix en assignar cada tasca a una estació de treball 

compatible (és a dir, una estació que la pugui processar) i a una etapa estacionària.  

Nivell 2 (L2) - Esquema de moviment: Cal determinar la posició inicial de les peces, així com el 

número d’etapes estacionàries que hi ha en cada cicle i les longituds dels desplaçaments de les peces 

entre etapes estacionàries consecutives. 

Nivell 3 (L3) - Configuració de la màquina: Cal determinar quins components i eines s’ubiquen en 

cada estació de treball. 

Nivell 4 (L4) - Configuració de la línia: Consisteix en determinar el número i el tipus de les estacions 

de treball. 

D’aquesta manera hi ha quatre variants d’optimització del problema AWALBP (AWALBP-L1, AWALBP-

L2, AWALBP-L3 i AWALBP-L4). Cada una d’aquestes variants implica resoldre el corresponent nivell 

d’optimització i tots els anteriors. Per exemple, resoldre l’AWALBP-L2 implica resoldre els nivells L1 i 

L2, mentre que els nivells L3 i L4 estarien fixats. A continuació es donen més detalls de cadascuna de 

les variants de l’AWALBP. 

L’AWALBP-L1 consisteix en resoldre el primer nivell de decisió (L1) mentre que els tres nivells restants 

estan fixats. Per resoldre’l, cal calcular l’assignació de cada tasca a una de les estacions de treball 

compatibles. Cal notar que el conjunt d’estacions de treball compatibles en les que una tasca pot ser 

realitzada és una dada d’entrada, i que aquest conjunt pot consistir en una única estació de treball 

compatible. També cal determinar l’etapa estacionària en què es realitza cadascuna de les tasques.  

L’AWALBP-L2 consisteix en resoldre els dos primers nivells de decisió (L1 i L2), mentre que els dos 

nivells restants estan fixats. Així doncs, a més de determinar l’assignació i l’ordre de les tasques, 

caldrà determinar l’esquema de moviment. En un esquema de moviment factible, cada tasca ha de 

ser accessible com a mínim en una etapa estacionària des de l’estació en la qual es processa.  
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L’AWALBP-L3 consisteix en resoldre els tres primers nivells de decisió (L1, L2 i L3) mentre que el quart 

nivell està fixat. Així doncs, a més de determinar l’assignació de tasques i l’esquema de moviment, 

caldrà determinar la configuració de la màquina. Això significa que cal triar quins tipus de 

components s’ubicaran en cadascuna de les estacions de treball. Per tant, aquest nivell d’optimització 

considera l’assignació de diferents tipus de components a les estacions, de tal manera que una 

estació pot realitzar una tasca només si els component i eines que es requereix per executar aquesta 

tasca s’ubiquen a l’estació en qüestió.  

Per últim, l’AWALBP-L4 consisteix en resoldre de forma òptima tots quatre nivells. Per tant, a més de 

determinar l’assignació de tasques, l’esquema de moviment i la configuració de la màquina, caldrà 

decidir quina serà la configuració de la línia. Això implica triar el número i el tipus de les estacions de 

treball que conformaran la línia de muntatge.  

4.1.2. Estat de l’art de l’AWALBP 

L’Accessibility Windows Assembly Line Balancing Problem és un problema que s’ha introduït 

recentment a la literatura. Aquest problema és una variant del GALBP que sorgeix de forma natural 

en alguns entorns d'automatització de la producció; per exemple, en el muntatge automatitzat de 

plaques de circuits impresos (Tazari et al., 2006). Tot i que és un problema que es troba present en 

certes línies de muntatge reals, se’n troben pocs estudis a la literatura científica. Aquests estudis 

tracten la resolució dels tres primers nivells del problema (AWALBP-L1, AWALBP-L2 i AWALBP-L3), 

mentre que no es té constància de l’existència de cap treball sobre l’AWALBP-L4 a la literatura 

científica. La major part d’aquests estudis venen inspirats per l’optimització del rendiment en el 

muntatge automatitzat de plaques de circuit imprès.  

Pel que fa als procediments de resolució proposats es troben tan mètodes heurístics com 

procediments exactes. D’entre els mètodes heurístics en destaquen els treballs de Gaudlitz (2004), 

Müller-Hannemann i Weihe (2006) i Tazari (2006). Pel costat dels procediments exactes destaquen 

els treballs de Martin (2002), Corominas i Pastor (2009) i Calleja et al. (2013 i 2014). 

En el treball de Martin (2002) es presenta un model de programació per restriccions pel muntatge 

automatitzat de plaques de circuit imprès en màquines de muntatge específiques per l’AWALBP-L3. 

En aquest treball no es presenta cap experiència computacional. 

Un altre treball relacionat amb l’AWALBP-L3 és el de Gaudlitz (2004), en el qual es presenten diverses 

tècniques per resoldre cadascun dels nivells d’optimització que composen l’AWALBP-L3: algoritmes 

adaptats, programació lineal entera i models de programació amb restriccions. Es proposa, a més, un 

enfocament heurístic de resolució global. Les formulacions de programació lineal entera s’utilitzen 
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per modelitzar els nivells de decisió de l’assignació de tasques i la configuració de la màquina, però 

aquests es resolen per separat. 

Al treball de Müller-Hannemann i Weihe (2006) es presenta l’optimització d’un problema d’equilibrat 

de línies de muntatge que encaixa amb un AWALBP-L2 en què per cada tasca tan sols hi ha una 

estació de treball compatible. Els autors proposen un mètode de resolució de dos passos. En el 

primer pas proposen obtenir un esquema de moviment mitjançant procediments heurístics, tot i que 

no en detallen cap procediment. En el segon pas apliquen un algoritme heurístic per tal de 

determinar l’assignació de cada tasca a una de les etapes estacionàries de l’esquema de moviment 

prèviament calculat, sense tenir en compte relacions de precedència. Segons els autors, el treball que 

presenten proporciona solucions pròximes a l’òptim si es compleixen els següents dos supòsits: els 

temps de processament de les tasques no difereixen en ordres de magnitud i el nombre total de 

tasques és superior en ordres de magnitud al número de passos d’avanç. Seguidament presenten un 

procediment per calcular el percentatge obtingut de solucions òptimes, però no presenten cap 

experiència computacional. 

Corominas i Pastor (2009), basant-se en el treball de Müller-Hannemann i Weihe (2006),  proposen 

un model de PLEM pel cas particular de l’AWALBP-L2 en el que tan sols hi ha una estació compatible 

per cada tasca. En aquest treball, però, no presenten cap estudi computacional. 

A Calleja et al. (2013) presenten una formalització de l’AWALBP i els seus nivells d’optimització, i 

proposen dos models de PLEM pel tal de resoldre una variant de l’AWALBP-L2. A més, presenten un 

estudi computacional amb el qual avaluen els models matemàtics proposats. Donant continuïtat a 

aquesta línia d’investigació, a Calleja et al. (2014) complementen el model de PLEM amb un conjunt 

de procediments matheurístics que permeten trobar cotes a algunes de les variables del problema, a 

més de proporcionar solucions factibles inicials del problema. També presenten un estudi 

computacional extens per tal d’estudiar el rendiment dels procediments de resolució proposats. 

Convé destacar que els treballs de Calleja et al. (2013 i 2014) representen la primera vegada que la 

literatura proveeix solucions òptimes per l’AWALBP-L2. 

En contrast amb el procediment aproximat que proposen Müller-Hannemann i Weihe, aquest treball 

presenta un model de PLEM que, igual que els dels treballs de Corominas i Pastor (2009) i Calleja et 

al. (2013 i 2014), proporciona solucions òptimes per l’AWALBP-L2. Així doncs, aquesta és la primera 

vegada que en la literatura es presenten procediments exactes per trobar solucions òptimes de 

l’AWALBP-L2 amb relacions de precedència. Això és així ja que el procediment presentat integra els 

dos nivells d’optimització (assignació de tasques i esquema de moviment) en un únic model 

matemàtic. A més, i de la mateixa manera que en el treball de Calleja et al. (2013), en el present 

treball es presenta una experiència computacional testejada sobre exemplars realistes. 



 

 

36 Memòria 

D’aquesta manera el present projecte té una estreta relació amb els treballs de Calleja et al. (2013 i 

2014), presentats per Gema Calleja, Albert Corominas, Alberto García-Villoria i Rafael Pastor, tots ells 

membres de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials de la UPC. El present projecte 

pren com a posició de partida els treballs anteriorment citats, i els adapta i amplia per tal d’incloure-

hi les relacions de precedència entre tasques. 

4.2. Variant de l’AWALBP-L2 

Tal com s’ha vist a l’estat de l’art de l’AWALBP, i en particular pel cas del AWALBP-L2, aquest s’ha 

resolt considerant que només hi ha una estació de treball compatible per cada tasca (és a dir, es 

coneix l’estació de treball en la que es realitza cada tasca) i que no existeixen relacions de 

precedència entre tasques. Aquest fet es deu a que incorporar les relacions de precedència i/o 

considerar la possibilitat de que les tasques es puguin realitzar en més d’una estació incrementa 

encara més la complexitat i dificultat de resolució del problema. 

En aquest treball s’incorpora l’existència de relacions de precedència entre tasques, tot considerant 

les següents hipòtesis i característiques (d’aquest punt en endavant l’AWALBP-L2 es referirà a la 

variant aquí descrita):  

 Les finestres d’accessibilitat de les estacions de treball no es solapen. 

 Els passos d’avanç són múltiples d’un pas d’avanç elemental Δ, el qual depèn de la 

tecnologia de la línia. 

 Les peces de treball són idèntiques. 

 Les peces de treball només tenen dos dimensions rellevants, les quals defineixen una 

superfície rectangular (per exemple, plaques rectangulars de circuit imprès). La llargada 

de les peces és A0. 

 La distància entre els extrems drets de dos peces consecutives és constant, A, i múltiple 

del pas d’avanç elemental Δ. Per tant, A ≥ A0 + Δ. 

 Es coneix el número de tasques (N). Cada tasca j (j = 1,...,N) té una posició predefinida 

sobre la peça. Aquesta posició ve definida per una única coordenada aj, que representa la 

distància, respecte l’eix de la direcció d’avanç de la línia (eix horitzontal), entre l’extrem 

dret de la peça i la coordenada on s’assigna la tasca j. Es considera que les estacions de 

treball poden accedir a qualsevol valor que es correspongui amb l’eix vertical. 

 Les tasques són indivisibles i no es poden interrompre un cop iniciada la seva execució. 

 Existeixen relacions de precedència entre tasques. 

 El temps de processament de les tasques és determinista, essent pj el temps de procés de 

la tasca j (j = 1,...,N). 

 La línia de muntatge és simple i serial. 
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 La taxa d’entrada de les peces a la línia és fixa. 

 Es coneix el número d’estacions de treball (m) i, per cada tasca, només hi ha una estació 

de treball (coneguda) compatible. Per tant es coneix l’estació de treball en la que es 

processa cada tasca j, wj (j = 1,...,N). 

 El temps necessari per l’acceleració i la desacceleració de la línia d’assemblatge entre dos 

estats estacionaris consecutius, així com per reinicialitzar les estacions de treball, és 

determinista, T. 

 La línia opera en règim permanent. 

Pel que fa a les relacions de precedència entre tasques, se’n distingeixen dos tipus: relacions directes 

i relacions indirectes. Aquestes relacions es poden representar mitjançant un graf de precedències tal 

com el que s’observa a la següent figura:  

 

Figura 4.3: Exemple de graf. (Font: Pròpia) 

En el graf, els nodes representen les tasques i cada arc representa una relació de precedència directa 

entre dos nodes (o tasques). Les relacions de precedència indirectes, per tant, són aquelles relacions 

que s’han de respectar però que no estan directament relacionades per un arc. En l’exemple de la 

figura 4.3 la tasca 1 és indirectament precedent de la tasca 6, mentre que les cinc relacions restants 

(una per cada arc del graf) són relacions de precedència directes.  

Per qualsevol tasca j del graf (j = 1,...,N), TPj i TSj són els conjunts de tasques directament precedents i 

directament successores de la tasca j, respectivament. En l’exemple de la figura 4.3, el conjunt de 

tasques directament precedents de la tasca 1 resulta un conjunt buit, TP1 = { }, mentre que el conjunt 

de tasques directament successores de la tasca 1 resulta TS1 = {3,4,5}. De la mateixa manera, TPj
T i 

TSj
T representen els conjunts de tasques directa i indirectament precedents i directa i indirectament 

successores de la tasca j, respectivament. Així, el conjunt de tasques directa i indirectament 

precedents de la tasca 1 resulta TP1
T = {}, i el conjunt de tasques directa i indirectament successores 

de la tasca 1 resulta TS1
T = {3,4,5,6}. 

La relació entre el número de tasques (N) i el nombre de relacions de precedència que hi ha en un 

procés productiu s’acostuma a quantificar mitjançant el paràmetre Order Strength (OS). Aquest 

paràmetre es calcula de la següent manera: 
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𝑂𝑆 =
2 · |𝐸𝑇|

𝑁 · (𝑁 − 1)
 (Eq. 4.1) 

El conjunt ET és el conjunt d’arcs que representa les relacions de precedència directes i indirectes, on 

ET = {(h,j)⃒ j = 1,...,N ˄ h ∈ TPj
T)}). En l’exemple de la figura 4.3 el conjunt de relacions de precedència 

directes i indirectes s’expressa de la següent manera: ET = { (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6) , (2,5) , (4,6) }. 

Tal com es pot observar, quan el graf és complet (és a dir, inclou totes les relacions de precedència 

possibles), el paràmetre OS pren el valor de 1. Els següents grafs (figura 4.4) són exemples generats 

aleatòriament a partir d’un conjunt de 15 nodes, on el conjunt E és el conjunt d’arcs que representa 

les relacions de precedència directes, E = {(h,j)⃒ j = 1,...,N ˄ h ∈ TPj)}. 

 

Figura 4.4: Exemples de grafs de precedències amb diferents valors de OS. (Font: Pròpia) 

4.2.1. Solució i funció objectiu 

Tal com s’ha explicat anteriorment, la resolució del nivell 2 de l’AWALBP implica resoldre 

simultàniament els nivells d’optimització corresponents a l’assignació de tasques i a l’esquema de 

moviment. Concretament, la solució de l’AWALBP-L2 consisteix en: 
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A. Un esquema de moviment, el qual es descompon en: 
 

 La posició inicial x. És el desplaçament inicial que té la primera peça de la línia en 

la primera etapa estacionària del cicle respecte el límit esquerra de la primera 

estació de treball (veure figura 4.5).  

 

Figura 4.5: Posició inicial x de les peces a la línia. (Font: Pròpia) 

 El número d’etapes estacionàries en què es descompon el cicle, S. 

 La seqüència que indica la longitud dels passos d’avanç, 𝛥 · 𝛿1, … , 𝛥 · 𝛿𝑆. A la 

següent figura (figura 4.6) s’esquematitza un exemple d’esquema de moviment: 

 

Figura 4.6: Representació d’un esquema de moviment cíclic amb tres etapes 

estacionàries (s=1,2,3). (Font: Pròpia) 

B. L’assignació de les tasques, tot especificant el següent: 

 L’etapa estacionària en la que es realitza cada tasca. 

 L’ordre i l’instant en que es realitzen les tasques en cada etapa estacionària i en 

cada estació de treball. 

Convé destacar que, al existir relacions de precedència entre tasques, les estacions de treball poden 

tenir temps morts. És per aquest motiu que, a més d’establir l’etapa i l’ordre en què es realitzen les 

tasques, cal determinar els instants d’inici de les mateixes. 

A 
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Degut a que en la línia d’assemblatge que es considera en aquest treball (igual que en el cas realista 

descrit per Müller-Hannemann i Weihe, 2006) cada tasca només es pot realitzar en una estació de 

treball, l’assignació de les tasques a una estació compatible no apareix en el nivell de decisió de 

l’assignació de tasques (doncs és trivial). 

Pel que fa a la funció objectiu, es persegueix minimitzar el temps de cicle, el qual es composa de la 

suma de dos termes: el temps de desplaçament entre els passos d’avanç (corresponent al temps 

necessari pel transport de les peces a velocitat constant més un temps addicional T per cada pas 

d’avanç del cicle) i els temps de processament, Cs (s = 1,...,S), de cadascuna de les S etapes 

estacionàries. Cal destacar que, atès que el temps necessari pel transport de les peces a velocitat 

màxima és constant, aquest no està inclòs a la funció objectiu. És a dir, la contribució dels passos 

d’avanç a la funció objectiu és T vegades el nombre d’etapes d’avanç (igual al nombre d’etapes 

estacionàries) que hi ha en un cicle, tal com s’observa a continuació: 

𝐶𝑇 = 𝑇 · 𝑆 + ∑ 𝐶𝑠

𝑆

𝑠=1

 (Eq. 4.2) 
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5. Resolució de l’AWALBP-L2 

En aquest apartat s’exposa l’estratègia de resolució proposada per l’AWALBP-L2. Els procediments 

que formen part d’aquesta estratègia de resolució es troben dividits en dos grups. Primerament es 

presenten un conjunt de conceptes, algoritmes i procediments matheurístics (apartats 5.1 i 5.2), que 

tenen per objectiu acotar l’espai de solucions del problema, generar solucions factibles inicials i 

calcular cotes del temps de cicle i del nombre d’etapes estacionàries. Seguidament es presenta un 

model de PLEM per l’AWALBP-L2 que incorpora les cotes calculades prèviament (apartat 5.3). 

5.1. Casuístiques degudes a les relacions de precedència 

De cara al model de PLEM de l’AWALBP és necessari incorporar un seguit de restriccions que 

modelitzin les relacions de precedència entre les tasques. Concretament, aquestes restriccions tenen 

la funció de modelar les configuracions en què poden realitzar-se aquelles tasques que es veuen 

afectades per relacions amb d’altres tasques.  

Les configuracions que es poden donar a la línia de muntatge, en funció de les posicions relatives 

entre tasques relacionades entre sí i de les posicions relatives de les estacions en les què es 

processen, són diverses. L’estudi d’aquestes configuracions, que es presenta a continuació, permet 

determinar (i per tant acotar) el conjunt de casos en què cal imposar que es complexin les relacions 

de precedència. 

La posició relativa d’una tasca ve determinada per aj, que és la distància entre l’extrem dret de la 

peça (aquell que es troba en la direcció d’avanç de la línia) i la coordenada on s’assigna la tasca j, per 

(j = 1,..,N). Convé recordar que, degut a que les estacions de treball poden accedir a qualsevol valor 

que es correspongui amb l’eix vertical de la peça (veure figura 4.1), la posició de qualsevol tasca sobre 

la peça ve definida per una única coordenada. Pel que fa a les estacions de treball, wj  és l’estació de 

treball en que es processa la tasca j, (j = 1,..,N). 

Per facilitar l’explicació i la representació gràfica dels diferents escenaris, es presenten casos 

corresponents a una única relació de precedència entre la parella de tasques h i j (sent h una tasca 

directament precedent de j). Per tant, les tasques h i j no tenen per cap altra relació amb altres 

tasques. D’aquesta manera, es distingeixen els següents quatre casos: 
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Cas 1 (C1): (𝑎𝑗 ≥ 𝑎ℎ)˄(𝑤𝑗 > 𝑤ℎ). En aquest cas les relacions de precedència es compleixen sense 

necessitat d’imposar cap restricció.  

 

Figura 5.1: Exemple del cas 1. (Font: Pròpia) 

Cas 2: (𝑎𝑗 ≥ 𝑎ℎ)˄(𝑤𝒋 ≤ 𝑤𝒉). Es donen tres subcasos: 

Cas 2.1 (C2.1): Si 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝐿𝑊ℎ
− 𝑅𝑊𝑗 

 l’exemplar és infactible.  

 

Figura 5.2: Exemple del cas 2.1. (Font: Pròpia) 

Cas 2.2 (C2.2): Si 𝐿𝑊ℎ
− 𝑅𝑊𝑗 

≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝑅𝑊ℎ
− 𝐿𝑊𝑗

 cal imposar que es compleixi la 

relació de precedència. 

 

Figura 5.3: Exemple del cas 2.2. (Font: Pròpia) 
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 Cas 2.3 (C2.3): Si 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ ≥ 𝑅𝑊ℎ
− 𝐿𝑊𝑗

 la relació de precedència es compleix sense 

necessitat d’imposar cap restricció.  

 

Figura 5.4: Exemple del cas 2.3. (Font: Pròpia) 

Cas 3: (𝑎𝑗 < 𝑎ℎ)˄(𝑤𝒋 ≥ 𝑤𝒉). Es donen tres subcasos: 

Cas 3.1 (C3.1): Si 𝑎ℎ − 𝑎𝑗 ≤ 𝐿𝑊𝑗
− 𝑅𝑊ℎ

 la relació de precedència es compleix sense 

necessitat d’imposar cap restricció:  

 

Figura 5.5: Exemple del cas 3.1.2. (Font: Pròpia) 
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Cas 3.2 (C3.2): Si 𝐿𝑊𝑗
− 𝑅𝑊ℎ

< 𝑎ℎ − 𝑎𝑗 ≤ 𝑅𝑊𝑗 
− 𝐿𝑊ℎ

 cal imposar que es compleixi la 

relació de precedència. 

 

Figura 5.6: Exemple del cas 3.2. (Font: Pròpia) 

Cas 3.3 (C3.3): Si 𝑎ℎ − 𝑎𝑗 > 𝑅𝑊𝑗 
− 𝐿𝑊ℎ

 l’exemplar és infactible.  

 

Figura 5.7: Exemple del cas 3.3. (Font: Pròpia) 

Cas 4 (C4): (𝑎𝑗 < 𝑎ℎ)˄(𝑤𝒋 < 𝑤𝒉). En aquest cas l’exemplar és infactible.  

 

Figura 5.8: Exemple del cas 4. (Font: Pròpia) 
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Finalment, tots aquests casos i subcasos es poden agrupar en els tres escenaris següents: 

Escenari 1: Cal assegurar que es compleixin les relacions de precedència si 𝐿𝑊ℎ
− 𝑅𝑊𝑗 

≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ <

𝑅𝑊ℎ
− 𝐿𝑊𝑗

 (aquest escenari inclou els casos C2.2 i C3.2). 

Escenari 2: La relació de precedència es compleix sense necessitat d’imposar-ho si 𝑎ℎ − 𝑎𝑗 ≤ 𝐿𝑊𝑗
−

𝑅𝑊ℎ
 (aquest escenari inclou els casos C1, C2.3 i C3.1).  

Escenari 3: L’exemplar és infactible si 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝐿𝑊ℎ
− 𝑅𝑊𝑗 

 (aquest escenari inclou els casos C2.1, 

C3.3 i C4). 

5.2. Preprocés 

En aquest apartat es presenta el preprocés de l’estratègia de resolució del problema. Aquest 

preprocés consta d’un conjunt d’eines, conceptes i procediments que permeten acotar l’espai de 

solucions del problema, generar solucions factibles inicials i calcular cotes del temps de cicle i del 

nombre d’etapes estacionàries. 

5.2.1. Finestra d’accessibilitat per les tasques 

Les relacions de precedència entre tasques permeten acotar l’espai de coordenades en què es pot 

realitzar cada tasca. Per aquest motiu s’introdueix el concepte de la finestra d’accessibilitat per una 

tasca. Anàlogament al cas de les estacions de treball, aquesta finestra delimita la zona (rang de 

coordenades) en la qual es pot realitzar cada tasca. 

La finestra d’accessibilitat per una tasca j ([𝐿𝑗
′  , 𝑅𝑗

′]) ve determinada per dos factors. El primer és la 

finestra d’accessibilitat de l’estació 𝑤𝑗 en la qual es processa la tasca ([𝐿𝑤𝑗
 , 𝑅𝑤𝑗

]), ja que 

naturalment 𝐿𝑗
′ ≥ 𝐿𝑤𝑗

 i 𝑅𝑗
′ ≤ 𝑅𝑤𝑗

. El segon factor són les limitacions que comporten les relacions de 

precedència que afecten a la tasca j.  

Tal com es podrà observar seguidament, el fet de que una tasca tingui altres tasques precedents i/o 

successores pot comportar que la seva finestra d’accessibilitat es vegi reduïda respecte la finestra de 

l’estació en la qual es processa.  

A la següent figura (figura 5.9) s’esquematitza l’exemple d’un cas simple en el que es té una       

relació de precedència directa entre dos tasques h i j (on la tasca h és directament precedent de la 

tasca j), les quals es realitzen a la mateixa estació de treball (wh = wj ). Per facilitar l’explicació es 

suposa que tan la tasca h com la tasca j no tenen altres tasques precedents ni successores. 
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Figura 5.9: Exemple amb una relació de precedència entre dos tasques (esquerra)  

i estació en la qual es processen (dreta). (Font: Pròpia) 

Tal com es pot observar en la següent figura (figura 5.10), la situació descrita anteriorment comporta 

la reducció de les respectives finestres d’accessibilitat: 

 

Figura 5.10: Exemple de l’assignació límit de les tasques i la seva  

finestra d’accessibilitat. (Font: Pròpia) 

A l’esquema de la part superior esquerra de la figura 5.10 s’observa que la tasca j no es pot realitzar 

en una posició anterior a 6, doncs la tasca h (de la mateixa peça) no s’hauria pogut realitzar en cap 

etapa estacionària anterior. Això comporta que l’extrem esquerra de de la finestra d’accessibilitat de 

la tasca j  prengui el valor 𝐿𝑊ℎ
+ (𝑎ℎ − 𝑎𝑗), és a dir 𝐿𝑗

′ = 6.  

Anàlogament, a l’esquema de la part inferior esquerra de la mateixa figura s’observa que si la tasca h 

es realitzés en una posició posterior a 4, la tasca j no podria realitzar-se en cap altra etapa, doncs 

aquesta última ja no seria visible dins de la finestra d’accessibilitat de l’estació en la que es processa. 
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Això comporta que l’extrem dret de la finestra d’accessibilitat de la tasca h prengui el valor 

𝑅𝑊𝑗
+ (𝑎𝑗 − 𝑎ℎ), és a dir 𝑅ℎ

′ = 4.  

Així doncs, tal com s’observa a l’esquema de la dreta de la figura 5.10, les finestres d’accessibilitat de 

les tasques h i j queden reduïdes a les zones ombrejades en verd. 

És deduïble que a mesura que augmenta la complexitat del graf de precedències i el nombre de 

relacions que afecten a una tasca, la finestra d’accessibilitat de les tasques tendirà a decréixer. 

Per tal d’exemplificar aquest fenomen, a la figura 5.11 s’esquematitza un altre configuració de major 

complexitat, en la que es té un graf de precedències d’un total de cinc tasques, les quals es realitzen 

en dos estacions diferents. Per tal de facilitar-ne l’explicació es suposa que les tasques només es 

veuen afectades per les relacions que es mostren en el graf de la figura 5.11: 

 

Figura 5.11: Exemple amb diverses relacions de precedència (esquerra) i  

estacions en les quals es processen (dreta). (Font: Pròpia) 

En aquest cas, les configuracions que determinen les finestres d’accessibilitat de les cinc tasques es 

poden exemplificar gràficament en quatre esquemes, els quals es mostren a la següent figura    

(figura 5.12): 
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Figura 5.12: Exemple de l’assignació de les tasques i els extrems de les seves 

 finestres d’accessibilitat. (Font: Pròpia) 

En el primer esquema de la figura 5.12 (part superior) s’observa que les tasques B i C no es poden 

realitzar en posicions anteriors a 3 i 9, respectivament, doncs la tasca A no s’hauria pogut realitzar en 

cap etapa estacionària anterior. En el segon esquema s’observa que les tasques A i B no es poden 

realitzar en posicions posteriors a 12 i 4, respectivament, ja que la tasca C no es podria realitzar en 

cap altra etapa estacionària. En el tercer esquema s’observa que la tasca E no es pot realitzar en 

posicions anteriors a 19, doncs la tasca D no s’hauria pogut realitzar prèviament. Finalment, en el 

quart esquema s’observa que la tasca D no es pot realitzar en posicions posteriors a 13, ja que la 

tasca E no es podria realitzar en cap etapa estacionària posterior. 

De la mateixa manera que amb l’exemple en el qual només es tenien dos tasques, les finestres 

d’accessibilitat d’aquestes cinc tasques queden reduïdes tal com s’observa a la figura 5.13: 
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Figura 5.13: Exemple de les finestres d’accessibilitat de les tasques. (Font: Pròpia) 

Així doncs, i per tot el que s’ha comentat anteriorment, els extrems de la finestra d’accessibilitat 

d’una tasca j es calculen, de forma recursiva, a partir de les següents equacions: 

{

𝐿𝑗
′ = 𝐿𝑤𝑗

                                                                              𝑠𝑖 𝑇𝑃𝑗 = ∅

𝐿𝑗
′ = 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑤𝑗 , 𝑚𝑎𝑥  ℎ𝜖𝑇𝑃𝑗

(𝐿ℎ
′ + (𝑎ℎ − 𝑎𝑗)))        𝑠𝑖 𝑇𝑃𝑗 ≠ ∅

}       𝑗 = 1, … , 𝑁 

 

(Eq. 5.1) 

 

{

𝑅𝑗
′ = 𝑅𝑤𝑗

                                                                               𝑠𝑖 𝑇𝑆𝑗 = ∅

𝑅𝑗
′ = 𝑚𝑖𝑛 (𝑅𝑤𝑗 , 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝜖𝑇𝑆𝑗

(𝑅ℎ
′ + (𝑎ℎ − 𝑎𝑗)))           𝑠𝑖 𝑇𝑆𝑗 ≠ ∅

}      𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. 5.2) 

Amb la informació que proporcionen les finestres d’accessibilitat de les tasques es poden precisar 

més els escenaris obtinguts a partir de l’estudi de les configuracions de les relacions de precedència 

(apartat 5.1). D’aquesta manera, al considerar les finestres d’accessibilitat de cada tasca, les 

restriccions que determinen els tres escenaris resulten de la següent manera: 

Escenari 1: Es dóna si 𝐿ℎ
′ − 𝑅𝑗

′ ≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝑅ℎ
′ − 𝐿𝑗

′ . En aquest cas cal assegurar que es compleixin 

les relacions de precedència. 

Escenari 2: Es dóna si 𝑎ℎ − 𝑎𝑗 ≤ 𝐿𝑗
′ − 𝑅ℎ

′ . En aquest cas la relació de precedència es compleix sense 

necessitat d’imposar-ho. 

Escenari 3: Es dóna si 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝐿ℎ
′ − 𝑅𝑗

′. En aquest cas l’exemplar és infactible. 
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5.2.2. Posició inicial de la línia 

Tal com s’ha enunciat en el punt 4.2.1, l’esquema de moviment es descompon en diversos elements, 

entre els quals es troba la posició inicial x. Aquesta posició es correspon amb el desplaçament inicial 

que té la primera peça de la línia en la primera etapa estacionària del cicle respecte el límit esquerra 

de la primera estació de treball (veure figura 4.5). 

Una possible acotació dels valors que pot prendre la variable x és 0 ≤ 𝑥 ≤ (𝐴 − 𝛥). Ara bé, el fet  

que la línia de muntatge s’estudia en règim permanent i que existeixen relacions de precedència 

comporta que aquesta acotació sigui poc acurada, doncs permet que l’espai de solucions pugui 

contenir esquemes de moviment equivalents (i per tant solucions equivalents). A la següent figura 

(figura 5.14) s’esquematitzen dos esquemes de moviment equivalents; tal com es pot observar, el 

comportament de la línia de muntatge (i per tant el temps de cicle) és el mateix per tots dos 

esquemes, però els valors que prenen les variables de l’esquema de moviment són diferents (i, per 

extensió, també ho són els valors corresponents a l’assignació de les tasques): 

 

Figura 5.14: Exemple de dos esquemes de moviment equivalents (amb les 

corresponents solucions equivalents). (Font: Pròpia) 

A continuació es presenta un procediment que, fent ús del concepte de les finestres d’accessibilitat 

per les tasques, té per objectiu acotar al màxim el rang de valors que pot prendre la variable x (i 

descartar, per tant, esquemes de moviment equivalents):  
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Primerament cal identificar la tasca que tingui la finestra d’accessibilitat més petita, és a dir, la tasca 

𝑗̂ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑗=1
𝑁 (𝑅𝑗

′ − 𝐿𝑗
′ ). En el cas de que existeixin diverses tasques que comparteixin aquest 

valor mínim de la finestra d’accessibilitat es desempata per ordre lexicogràfic. 

Un cop identificada la tasca ĵ es calcula el valor que pren la variable x quan aquesta tasca està ubicada 

en cadascuna de les possibles posicions compreses dins la seva finestra d’accessibilitat. El nombre de 

posicions que pot prendre dita tasca dins de la seva zona d’accessibilitat és de (𝑅�̂�
′ − 𝐿�̂�

′ + 𝛥) 𝛥⁄ . 

Anàlogament, el conjunt de valors que podrà prendre la variable x també és de (𝑅�̂�
′ − 𝐿�̂�

′ + 𝛥) 𝛥⁄ . 

Finalment, el conjunt de valors que pot prendre la variable x (conjunt Xfact) resulta de la següent 

manera: 𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡 = {𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝐴 ∶ 𝑝 = 𝐿�̂�
′ + 𝑎�̂�, … , 𝑅�̂�

′ + 𝑎�̂�}. 

A continuació s’esquematitza un exemple en el qual la tasca j representa la tasca amb la finestra 

d’accessibilitat més reduïda i en què es tenen les següents dades d’entrada: Δ = 1, wj = 3, aj = 6, A = 

17, A0 = 16. La resta de dades es presenten al mateix esquema (figura 5.15): 

 

Figura 5.15: Exemple dels valors que pot prendre la variable x. (Font: Pròpia) 
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Tal com es pot observar a la figura 5.15, la tasca j només es pot processar en quatre posicions de la 

línia respecte l’eix horitzontal (posicions 26, 27, 28 i 29), les quals es corresponen amb les quatre 

configuracions que es presenten a la figura, de d’alt a baix, respectivament. De la mateixa manera, 

per cadascuna d’aquestes posicions s’observa el valor que prendria la variable x, de tal forma que el 

conjunt més petit de valors amb el qual es pot acotar la variable x resulta Xfact = {0,1,15,16}. 

5.2.3. Posició de les peces a la línia 

De cara a la modelització matemàtica del problema cal conèixer la posició que ocupen les diferents 

peces a la línia en cadascuna de les etapes estacionàries. De la mateixa manera cal conèixer, per una 

etapa qualsevol, en quina peça de la línia es pot realitzar la tasca j (suposant que per aquesta etapa 

en concret la tasca en qüestió estigui dins de la seva finestra d’accessibilitat). En aquest apartat es 

presenta un procediment de càlcul per tal d’acotar i precisar el rang de peces en el que es pot 

processar cada tasca. 

Es considera que la primera peça de la línia (peça P) és la primera peça present (ja sigui total o 

parcialment) a l’entrada de la línia i a la primera etapa d’un cicle. És a dir, la primera peça que a 

l’etapa estacionària s = 1 és present a la primera estació de treball. Per tant, en qualsevol etapa s del 

cicle, l’extrem dret d’aquesta peça estarà ubicat a la posició x + Δ·(𝛿1 +...+ 𝛿s-1). Conseqüentment, la 

ubicació de qualsevol tasca j d’aquesta peça a l’etapa s s’ubicarà a la posició x + Δ·(𝛿1 +...+ 𝛿s-1) - aj.  

Ara bé, la posició de la mateixa tasca j a la mateixa etapa s de la peça que està immediatament a la 

dreta d’aquesta primera peça es troba desplaçada cap a la dreta una distància horitzontal igual a A, 

és a dir, està a la posició x + Δ·(𝛿1 +...+ 𝛿s-1) - aj + A. Anàlogament, la tasca j de la peça que està 

immediatament a l’esquerra de la primera peça es troba a la posició x + Δ·(𝛿1 +...+ 𝛿s-1) - aj – A. 

Convé recordar que el rang de valors que pot prendre la variable x (sense tenir en compte el conjunt 

Xfact) està naturalment acotat per 0 ≤ 𝑥 ≤ (𝐴 − 𝛥). D’aquesta manera es presenten kminj i kmaxj, 

que són una cota inferior i superior, respectivament, per qualsevol moment del cicle, del número de 

vegades que caldria avançar una distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la 

tasca j estigués dins de la seva finestra d’accessibilitat. Per qualsevol j (j = 1,...,N) es calculen de la 

següent manera: 

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 = ⌈
𝐿𝑤𝑗

′ + 𝑎𝑗 − 2 · (𝐴 − 𝛥)

𝐴
⌉ (Eq. 5.3) 

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 = ⌊
𝑅𝑗

′ + 𝑎𝑗

𝐴
⌋ (Eq. 5.4) 
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De cara als models de PLEM que es presentaran posteriorment (apartats 5.2.4.1 i 5.3) cal distingir i 

enumerar les diferents peces que hi ha a la línia de muntatge. Aquesta enumeració es durà a terme 

mitjançant l’índex k. Aquest índex enumera les peces en funció del nombre de vegades que estan 

desplaçades una distància igual a A respecte la peça P.  Així, a la peça P li correspondrà el subíndex     

k = 0, mentre que a la peça que es troba immediatament a la seva dreta li correspondrà k = 1 i a la 

peça que es troba immediatament a l’esquerra de la peça P li correspondrà k = -1.  

A la part superior de l’esquema de la figura 5.16 es presenta un exemple on s’observa la posició de la 

peça P a la primera etapa del cicle (s=1). A la part inferior de la mateixa figura s’esquematitza la 

posició de la mateixa peça P (peça marró) a una etapa estacionària posterior, s > 1. Tal com es pot 

observar, també s’indica la posició relativa de la peça P respecte la resta de peces de la línia, així com 

els corresponents valors de k amb els que s’identifiquen les peces.  

 

Figura 5.16: Exemple en què s’observa la posició de les peces respecte la peça P durant  

l’etapa estacionària s. (Font: Pròpia)   

Tal i com es veurà en el model de PLEM de l’AWALBP-L2 (apartat 5.3), per qualsevol tasca j                   

(j = 1,...,N), el nombre de vegades que caldria desplaçar la peça P una distància igual a A, de tal 

manera que la tasca j estigués dins de la seva finestra d’accessibilitat, està delimitat per kminj i kmaxj. 
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5.2.4. Obtenció de fites i solucions factibles inicials mitjançant matheurístiques 

Prèviament a la resolució del model de PLEM es segueixen els següents passos per tal d’obtenir 

les cotes superiors i inferiors del temps de cicle i del nombre d’etapes estacionàries (LBCT, UBCT, 

LBS i UBS, respectivament): 

 

Pas 1: Per cadascuna de les possibles posicions inicials de la línia de muntatge (x ∈ Xfact), es genera 

un esquema de moviment amb el mínim nombre d’etapes estacionàries mitjançant l’algoritme 

que es presenta seguidament (la implementació d’aquest algoritme, realitzada en llenguatge Java,  

es presenta a l’Annex E). La idea central d’aquest algoritme, inspirat en Calleja et al. (2014), es pot 

veure a continuació: 

 

 Idea central de l’algoritme: donat el desplaçament actual de la línia D i la tasca j, NPE (D,j) 

retorna el número màxim de passos elementals (Δ) que pot avançar la línia de tal manera que la  

tasca j que s’ha de processar a continuació (aquella que es troba immediatament a l’esquerra de 

la posició on pot començar a processar-se) quedi dins de la seva zona d’accessibilitat [𝐿𝑗
′ , 𝑅𝑗

′]. A la 

figura 5.17 es mostra el funcionament de NPE (D,j): 

 

NPE (D , j) { 

 

 aux =  (𝐿𝑗
′ − (𝐷 − 𝑎𝑗)) mod A; 

 

 si (aux ≤ 0) llavors aux = aux + A; 

 

 retornar ⌊
𝑎𝑢𝑥+(𝑅𝑗

′−𝐿𝑗
′ )

𝛥
⌋ 

 

} 

Figura 5.17: Pseudo-codi per calcular el número màxim de passos elementals  
per un valor donat del desplaçament de la línia, D. (Font: Pròpia) 

Fent ús d’aquest algoritme (figura 5.17) es genera l’esquema de moviment amb el menor nombre 

d’etapes estacionàries (figura 5.18): 
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𝐿𝐵𝑠 = ∞; 

 per  𝑥𝑎𝑢𝑥 𝜖 𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡 { 

  𝐷 = 𝑥𝑎𝑢𝑥; 

  s = 1; 

  mentre (𝐷 < 𝐴 + 𝑥𝑎𝑢𝑥) { 

   𝛿𝑎𝑢𝑥𝑠 = min (
(𝐴−𝐷+ 𝑥𝑎𝑢𝑥)

𝛥
 , 𝑚𝑖𝑛𝑗=1

𝑁  𝑁𝑃𝐸 (𝐷, 𝑗)); 

   𝐷 = 𝐷 + 𝛥 · 𝛿𝑎𝑢𝑥𝑠; 

   si (𝐷 < 𝐴 + 𝑥𝑎𝑢𝑥)  { 𝑠 = 𝑠 + 1; } 

  } 

  si (𝑠 < 𝐿𝐵𝑠) { 

   < 𝑥 , 𝛿1, … , 𝛿𝑠 > = < 𝑥𝑎𝑢𝑥 , 𝛿𝑎𝑢𝑥1 , … , 𝛿𝑎𝑢𝑥𝑠 >; 

  } 

 } 

retornar   < 𝑥 , 𝛿1, … , 𝛿𝑠  > 

Figura 5.18: Pseudo-codi per calcular l’esquema de moviment amb 

         el menor número d’etapes estacionàries. (Font: Pròpia) 
 

Tal com es pot observar, aquest algoritme (figura 5.18) contrasta un total de |𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡| esquemes de 

moviment diferents (és a dir, una per cada possible valor de x). Finalment, l’algoritme retorna les 

dades corresponents a un esquema de moviment amb el menor nombre d’etapes estacionàries,   

< x , 𝛿1 ,..., 𝛿LBs >. En el cas de que existeixin diversos esquemes de moviment amb un total de LBS 

etapes estacionàries es retorna el primer d’aquests esquemes analitzats (és a dir, el que té el 

menor valor de x). També es pot observar que, donat el desplaçament D, el nombre de passos 

d’avanç de cada etapa estacionària (𝛿𝑎𝑢𝑥𝑠) es determina al contrastar dos valors; per un costat, 

el número de passos d’avanç elementals que resten per completar el cicle; per l’altre costat, el 

número màxim de passos elementals que pot avançar la línia de tal manera que no hi hagi cap 

tasca que no es pugui realitzar. Naturalment, 𝛿𝑎𝑢𝑥𝑠 pren el valor més restrictiu. 

Pas 2: Un cop s’ha obtingut un esquema de moviment factible amb el mínim nombre d’etapes 

estacionàries per una determinada posició inicial x, aquest esquema de moviment s’utilitza com a 

dada d’entrada del model de PLEM corresponent al nivell 1 (AWALBP-L1) per tal de determinar 
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l’assignació òptima de tasques (és a dir, l’assignació que minimitza el temps de cicle). La solució 

obtinguda s’anomena SolCT, i amb S0 es designa el nombre de passos d’avanç (o etapes 

estacionàries) d’aquesta solució inicial. D’aquesta manera, el temps de processament obtingut 

per aquest esquema de moviment (SC0= ∑ 𝐶𝑠
𝑆0
𝑠=1 ) s’utilitza per calcular la cota superior del temps 

de cicle (UBCT= 𝑇 · 𝑆0 + 𝑆𝐶0). El model de PLEM per l’AWALBP-L1 es presenta en el punt 5.2.4.1.  

Si es dóna el cas en que LBS = S0 = A/Δ, llavors només existeix un esquema de moviment (el qual 

consisteix en avançar un únic pas d’avanç elemental a cada etapa estacionària) i, per tant, la 

solució obtinguda en aquest pas ja és una solució òptima de l’AWALBP-L2. En aquest supòsit el 

procediment de resolució finalitzaria amb el pas 2. 

 

Pas 3: Es determina la cota inferior del valor de la funció objectiu, LBCT, mitjançant la suma de les 

cotes inferiors dels dos termes que composen la funció objectiu. Es calcula segons la següent 

expressió: 

𝐿𝐵𝐶𝑇 = 𝑇 ∙ 𝐿𝐵𝑠 + 𝑊𝑚𝑎𝑥 (Eq. 5.5) 

 

On es té que: 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = max 𝑖=1,…,𝑚 ∑ 𝑝𝑗

𝑗𝜖𝐽𝑖

 (Eq. 5.6) 

 

Pas 4: Es determina la cota superior del número de estats estacionaris, UBS, que tindrà una solució 

(si existeix) estrictament millor que la solució factible inicial. Per calcular-la es fa ús dels següents 

paràmetres obtinguts a partir de la solució del pas 2: el número d’etapes estacionaris LBS, el valor 

de la funció objectiu UBCT i el corresponent temps de processament de les tasques 𝑆𝐶0 = ∑ 𝐶𝑠
𝑆0
𝑠=1 . 

Evidentment, les següents dos condicions, equivalents entre elles, s’han de complir: 

𝑇 · 𝑈𝐵𝑠 + 𝑊𝑚𝑎𝑥 < 𝑈𝐵𝐶𝑇 = 𝑇 · 𝑆0 + 𝑆𝐶0 (Eq. 5.7) 

𝑈𝐵𝑆 < 𝑆0 +
𝑆𝐶0 − 𝑊𝑚𝑎𝑥

𝑇
 

(Eq. 5.8) 

Per tant, un primer valor de la cota superior UBS s’obté de la següent expressió: 

𝑈𝐵𝑠 = 𝑆0 + ⌊
𝑆𝐶0 − 𝑊𝑚𝑎𝑥 − 1

𝑇
⌋ 

(Eq. 5.9) 
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Ara bé, atès que el nombre màxim d’etapes també ve limitat per l’avanç total que ha de recórrer 

la línia al llarg d’un cicle, UBS finalment es calcula tal com s’observa a continuació: 

𝑈𝐵𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑆0 + ⌊
𝑆𝐶0 − 𝑊𝑚𝑎𝑥 − 1

𝑇
⌋ ,

𝐴

𝛥
) (Eq. 5.10) 

 

Pas 5: S’avalua si la solució factible obtinguda en el pas 2 és òptima. Per fer-ho es compara UBCT 

amb LBCT; si el valor d’aquestes dues cotes coincideix significa que la solució inicial ja és òptima. 

En cas contrari, es procedeix a resoldre el model de PLEM del AWALBP-L2 (pas 6), el qual 

incorpora les quatre cotes calculades. 

El següent esquema (figura 5.19) resumeix l’estratègia de resolució descrita prèviament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Esquema de l’estratègia de resolució. (Font: Pròpia) 

Pas 1: Generar esquema de 

moviment amb el mínim nombre 

d’etapes estacionàries. 

LBS = A/Δ ? 

Pas 2: Resoldre l’assignació de 

tasques amb el model de PLEM 

per l’AWALBP-L1. 

Passos 3 i 4: Determinar cotes: 

UBCT, LBCT i UBS 

LBCT = UBCT ? 

Pas 6: Resoldre el model de PLEM 

de l’AWALBP-L2, amb la 

incorporació de les cotes. 

 

Sí 

Sí 

No 

No 

FINAL 

Solució inicial de la matheurística 
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Si no es tenen limitacions en el temps computacional de què es disposa i en la capacitat de 

memòria dels equips informàtics emprats, aquesta estratègia de resolució proporciona, en tots els 

casos, una solució òptima de l’AWALBP-L2. Ara bé, considerant que el temps computacional ha de 

ser pràctic (i per tant s’ha de limitar) i que els equips informàtics tenen una memòria limitada 

(que resulta insuficient per aquells exemplars de dimensions elevades), el procediment de 

resolució pot retornar els següents resultats:  

 Solució òptima: es pot obtenir si es dóna qualsevol d’aquests quatre casos: 

1. Al resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L1 es troba una solució òptima, pels casos en 

què LBS = S0 = A/Δ, abans de que finalitzi el temps computacional límit. 

2. La cota superior i inferior del temps de cicle coincideixen (UBCT = LBCT). En aquest cas la 

solució òptima és SolCT i s’ha trobat sense necessitat d’aplicar el model de PLEM de 

l’AWALBP-L2. 

3. Al resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L2 es determina que no existeix cap solució 

amb un temps de cicle inferior al de la solució factible del pas 2. Per tal de complir aquest 

propòsit, al model matemàtic s’afegeix una restricció que restringeix l’espai de cerca a 

aquelles solucions amb  valor de la funció objectiu estrictament menor que UBCT. Així, si el 

model matemàtic no troba cap solució es verifica que la solució factible inicial és òptima. 

4. Al resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L2 es troba una solució òptima (i, per tant, 

millor que la solució factible inicial) abans de que finalitzi el temps computacional límit. 

Solució factible: es pot obtenir, sense demostrar si és òptima, si es dóna un d’aquests dos casos: 

1. Al resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L2 es troba una solució millor que la solució 

factible inicial, però s’interromp la resolució perquè s’assoleix el temps computacional 

límit o perquè no es disposa de prou memòria. En aquest cas la solució obtinguda es 

guarda com a resultat. 

2. Al resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L2 no es troba cap solució un cop s’ha assolit 

el temps computacional límit o bé s’interromp l’execució per falta de memòria. En aquest 

cas la solució factible inicial es guarda com a resultat. 

Cap solució: pot donar-se si es dóna el següent cas: 

1. El model de PLEM de l’AWALBP-L1 s’interromp abans de trobar cap solució perquè 

s’assoleix el temps computacional límit o perquè no es disposa de prou memòria. En 

aquest cas no es procedeix a resoldre el model de PLEM de l’AWALBP-L2. 
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5.2.4.1. Model de PLEM per l’AWALBP-L1 

En aquest apartat es presenta un model de PLEM per la variant de l’AWALBP-L1, el qual s’utilitza per 

obtenir la solució factible inicial i les cotes de les variables del problema: 

Dades: 

N número de tasques (j = 1,...,N) 

m  número d’estacions de treball (i = 1,...,m) 

wj   estació de treball en la que es processa la tasca j (j = 1,...,N) 

J0 conjunt de tasques (⃒JO⃒ = N ) 

Ji  conjunt de tasques que es processen a l’estació de treball i (i = 1,...,m): 𝐽𝑖 = {𝑗 ∈ 𝐽𝑜⃒𝑤𝑗 = 𝑖} 

TPj conjunt de tasques directament precedents de la tasca j (j = 1,...,N) 

TSj conjunt de tasques directament successores de la tasca j (j = 1,...,N) 

pj  temps de processament de la tasca j (j = 1,...,N)  

[Li , Ri] límits de la finestra d’accessibilitat de l’estació de treball i (i = 1,...,m) 

[L’j , R’j] límits de la finestra d’accessibilitat per la tasca j a l’estació de treball en la que es processa      

(j = 1,...,N) 

A0  mida de la peça, mesurada com la distància entre els dos extrems de la mateixa (llargada) i 

en la direcció d’avanç de la línia d’assemblatge 

aj (0 ≤ aj ≤ A0),  distància entre l’extrem dret de la peça i la coordenada on s’assigna la tasca j      

(j = 1,...,N) 

S número de passos d’avanç o etapes estacionàries en un cicle 

Пj conjunt de parelles d’etapa s i de peça k (s , k) en les quals la tasca j és accessible des de 

l’estació de treball en la que s’ha de realitzar (j = 1,...,N) 

𝑈𝐵𝑖
𝑜 cota superior de la posició ordinal en que pot realitzar-se una tasca j ( j∊ Ji ) en una etapa 

donada i en la seva estació, amb 𝑈𝐵𝑖
𝑜 = |𝐽𝑖|, (𝑖 = 1, … , 𝑚) 
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kminj  cota inferior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva 

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N),  𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 = ⌈
𝐿𝑗

′ +𝑎𝑗−2·(𝐴−𝛥)

𝐴
⌉ 

kmaxj  cota superior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva 

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N),  𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 = ⌊
𝑅𝑗

′+𝑎𝑗

𝐴
⌋ 

Variables: 

Cs ≥ 0 temps de realització, per tota la línia, que es tarda en realitzar les tasques corresponents a 

l’etapa estacionaria s, (s = 1,..., S) 

yjsk ∈ {0,1}    = 1 sii la tasca j es realitza a l’etapa estacionària s i a la peça k (j = 1,...,N; (s,k)∊ Пj) 

tjs ≥ 0 temps en què comença a processar-se la tasca j a l’etapa estacionària s (j = 1,...,N; s=1,...,S ⃒ 

∃
𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗  (s,k)∊ Пj) 

zhjs ∈ {0,1}    = 1 si les tasques h i j (essent h una tasca precedent immediata de j) es fan a la mateixa 

etapa s i a la mateixa peça (j=1,...,N; h∈ TPj ; s=1,...,S ⃒ ∃
𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ)
  (s,k) ∈ Пj ∩ Пh)  

qjso ∈ {0,1}    = 1 sii la tasca j es realitza a l’etapa s, essent la o-éssima tasca en realitzar-se (en la seva 

estació wj) (j=1,...,N ; s=1,...,S ⃒  ∃
𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗   (s,k) ∈ Пj; o=1,...,𝑈𝐵𝑤𝑗
𝑜 ) 

𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′  variable auxiliar per linealitzar el monomi binari que resulta del producte 𝑦ℎ𝑠𝑘 · 𝑦𝑗𝑠𝑘  

(j=1,...,N; h∈ TPj ; s=1,...,S ⃒ ∃
𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ)
  (s,k) ∈ Пj ∩ Пh)  

Funció objectiu: 

[𝑀𝐼𝑁]𝑧 = ∑ 𝐶𝑠

𝑆

𝑠=1

   (Eq. 5.11) 
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Restriccions: 

(1) Restriccions per l’assignació de tasques 

∑ 𝑦𝑗𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖П𝑗

= 1                𝑗 = 1, … , 𝑁 
(Eq. 5.12) 

𝐶𝑠 ≥ 𝑡𝑗𝑠 + 𝑝𝑗 ∙ ∑ 𝑦𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 ⃒(𝑠,𝑘) 𝜖 П𝑗

            𝑠 = 1, … , 𝑆;  𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. 5.13) 

 

 

𝑆 ∙ ∑ 𝑘 ∙ 𝑦ℎ𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖Пℎ

+ ∑ 𝑠 ∙ 𝑦ℎ𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖Пℎ

≤ 𝑆 ∙ ∑ 𝑘 ∙ 𝑦𝑗𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖П𝑗

+ ∑ 𝑠 ∙ 𝑦𝑗𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖П𝑗

 

𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗⃒(𝐿ℎ
′ − 𝑅𝑗

′ ≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝑅ℎ
′ − 𝐿𝑗

′ ) 

 

(Eq. 5.14) 

 

 

𝑡𝑗𝑠 ≥ 𝑡ℎ𝑠 + 𝑝ℎ − 𝑈𝐵𝐶𝑇 ∙ (1 − 𝑧ℎ𝑗𝑠)  

𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗;  𝑠 = 1, … , 𝑆 ⃒ ∃
𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ)
 (𝑠, 𝑘) ∈  П𝑗 ∩ Пℎ 

 

(Eq. 5.15) 

 

 

𝑡𝑗𝑠 ≥ 𝑡ℎ𝑠 + 𝑝ℎ − 𝑈𝐵𝐶𝑇 ∙ (2 − 𝑞ℎ𝑠,𝑜−1 − 𝑞𝑗𝑠𝑜) 

𝑖 = 1 … 𝑚; 𝑗 𝜖 𝐽𝑖; ℎ 𝜖 𝐽𝑖\{𝑗}; 𝑠 = 1 … 𝑆 ⃒ ∃
𝑘=𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ)
 (𝑠, 𝑘) ∈ П𝑗 ∪ Пℎ, 𝑜 = 2 … 𝑈𝐵𝑖

𝑜 

 

(Eq. 5.16) 

 

∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑗𝜖𝐽𝑖

≤ 1         𝑖 = 1, … , 𝑚;  𝑠 = 1, … , 𝑆;  𝑜 = 1, … , 𝑈𝐵𝑖
𝑜 

 

(Eq. 5.17) 

 

∑ 𝑦𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 ⃒(𝑠,𝑘) 𝜖 П𝑗

= ∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑈𝐵𝑤𝑗
𝑜

𝑜=1

             𝑗 = 1, … , 𝑁;  𝑠 = 1, … , 𝑆 

 

(Eq. 5.18) 

 

∑ 𝑞𝑗𝑠,𝑜−1

𝑗𝜖𝐽𝑖

≥ ∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑗𝜖𝐽𝑖

           𝑖 = 1, … , 𝑚;  𝑠 = 1, … , 𝑆; 𝑜 = 2, … , 𝑈𝐵𝑖
𝑜  

(Eq. 5.19) 
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𝑧ℎ𝑗𝑠 = ∑ 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ) ⃒(𝑠,𝑘) 𝜖 П𝑗∩Пℎ

     

𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗; 𝑠 = 1, … , 𝑆 ⃒∃
𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ)

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ)
 (𝑠, 𝑘) ∈  П𝑗 ∩ Пℎ 

 

(Eq. 5.20) 

 

𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ ≥ 𝑦𝑗𝑠𝑘 + 𝑦ℎ𝑠𝑘 − 1         𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗;  (𝑠, 𝑘)𝜖П𝑗 ∩ П

ℎ
 (Eq. 5.21) 

2 · 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ ≤ 𝑦𝑗𝑠𝑘 + 𝑦ℎ𝑠𝑘         𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗;  (𝑠, 𝑘)𝜖П𝑗 ∩ П

ℎ
 (Eq. 5.22) 

L’objectiu del model (Eq. 5.11) consisteix a minimitzar el temps de cicle. Les restriccions (Eq. 5.12) 

imposen que cada tasca s’ha d’assignar a una, i només una, parella d’etapa estacionària s i peça k. Les 

restriccions (Eq. 5.13) imposen que el temps de realització de l’etapa s no sigui inferior a l’instant en 

què es finalitza qualsevol de les tasques que s’executen a l’etapa estacionària s. Les restriccions (Eq. 

5.14) garanteixen que es compleixin les relacions de precedència; se’n pot trobar una explicació 

detallada a l’Annex C. Les restriccions (Eq. 5.15) garanteixen que l’instant en què es comença a 

processar una tasca j no sigui inferior a l’instant en què s’acaba de processar qualsevol de les seves 

tasques precedents h, sii ambdues tasques es realitzen a la mateixa etapa estacionària i a la mateixa 

peça. Les restriccions (Eq. 5.16) garanteixen que l’instant en què es comença a processar una tasca j 

no sigui inferior a l’instant en què s’acaba de processar la tasca h, sii les tasques h i j es realitzen a la 

mateixa estació de treball, la mateixa etapa estacionària i en posicions ordinals consecutives 

(realitzant-se primer la tasca h). Les restriccions (Eq. 5.17 imposen que, per cada etapa estacionària i 

cada estació de treball, no s’assigni més d’una tasca a una mateixa posició ordinal. Les restriccions 

(Eq. 5.18) imposen que per cada tasca s’ha d’assignar una, i només una, posició ordinal, i aquesta 

posició ordinal s’ha de correspondre amb l’etapa en la que es processa dita tasca. Les restriccions   

(Eq. 5.19) imposen, per cada estació de treball, que si una tasca es realitza a una etapa estacionària i 

posició ordinal determinades, llavors s’ha de realitzar alguna altra tasca a la mateixa etapa 

estacionària i a la posició ordinal immediatament anterior. Les restriccions (Eq. 5.20), (Eq. 5.21) i (Eq. 

5.22) garanteixen que la variable zhjs valgui 1 sii totes dues tasques es processen a la mateixa etapa i a 

la mateixa peça; en aquestes restriccions es fa ús de la variable auxiliar 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ , que serveix per 

linealitzar el monomi binari que resulta del producte 𝑦ℎ𝑠𝑘 · 𝑦𝑗𝑠𝑘. 
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5.3. Model de PLEM per l’AWALBP-L2 

En aquest apartat es presenta un model de PLEM per l’AWALBP-L2: 

Dades: 

N número de tasques (j = 1,...,N) 

m  número d’estacions de treball (i = 1,...,m) 

[Li , Ri] límits de la finestra d’accessibilitat de l’estació de treball i (i = 1,...,m) 

[L’j , R’j] límits de la finestra d’accessibilitat per la tasca j a l’estació de treball en la que es processa      

(j = 1,...,N) 

wj   estació de treball en la que es processa la tasca j (j = 1,...,N) 

A0  mida de la peça, mesurada com la distància entre els dos extrems de la mateixa (llargada) i 

en la direcció d’avanç de la línia d’assemblatge 

A distància entre dos punts iguals de dos peces consecutives a la línia d’assemblatge (equival a 

la llargada de la peça (AO) més la distància que separa a dos peces consecutives), (A > AO) 

Δ longitud elemental d’un pas d’avanç (precisió en l’avanç que té la línia d’assemblatge) 

T temps necessari per l’acceleració i la desacceleració de la línia d’assemblatge entre dues 

etapes estacionàries consecutives, així com per reinicialitzar les estacions de treball 

J0 conjunt de tasques (⃒JO⃒ = N ) 

Ji  conjunt de tasques que es processen a l’estació de treball i (i = 1,...,m),  𝐽𝑖 = {𝑗 ∈ 𝐽𝑜⃒𝑤𝑗 = 𝑖} 

TPj conjunt de tasques directament precedents de la tasca j (j = 1,...,N) 

Xfact conjunt de valors que pot prendre la posició inicial de la línia x 

pj  temps de processament de la tasca j (j = 1,...,N)  

aj (0 ≤ aj ≤ A0),  distància entre l’extrem dret de la peça i la coordenada on s’assigna la tasca j      

(j = 1,...,N) 
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Wmax temps total de procés de l’estació de treball més carregada de la línia, on 𝑊𝑚𝑎𝑥 =

max𝑖=1,…,𝑚 ∑ 𝑝𝑗𝑗𝜖𝐽𝑖
  

S0 número de passos d’avanç o estats estacionaris de la solució factible inicial, SolCT 

SC0 temps de processament de les tasques de la solució factible inicial, SolCT, on 𝑆𝐶0 = ∑ 𝐶𝑠
𝑆0
𝑠=1  

LBS cota inferior del nombre d’etapes estacionàries  

UBS
 cota superior del nombre d’etapes estacionàries que pot assolir una solució estrictament 

millor que la solució inicial, on 𝑈𝐵𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑆0 + ⌊
𝑆𝐶0−𝑊𝑚𝑎𝑥−1

𝑇
⌋ ,

𝐴

𝛥
)  

LBCT cota inferior del temps de cicle, on 𝐿𝐵𝐶𝑇 = 𝑇 ∙ 𝐿𝐵𝑠 + 𝑊𝑚𝑎𝑥 

UBCT
 cota superior del temps de cicle, que es correspon amb la millor solució del nivell 1 

𝑈𝐵𝑖
𝑜 cota superior de la posició ordinal en que pot realitzar-se una tasca a una etapa donada, amb 

𝑈𝐵𝑖
𝑜 = |𝐽𝑖| , (𝑖 = 1 … 𝑚) 

kminj  cota inferior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva 

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N),  𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 = ⌈
𝐿𝑗

′ +𝑎𝑗−2·(𝐴−𝛥)

𝐴
⌉ 

kmaxj  cota superior, per qualsevol moment del cicle, del número de vegades que cal avançar una 

distància igual a A la primera peça (peça P) de tal manera que la tasca j estigui dins de la seva 

finestra d’accessibilitat (j= 1,...,N),  𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 = ⌊
𝑅𝑗

′+𝑎𝑗

𝐴
⌋ 

Variables: 

x ≥ 0 posició inicial de la peça respecte el límit esquerra de la primera estació de treball, on es té 

que 0 ≤ x ≤ (A – Δ) 

yr ∈ {0,1}    =1 sii la variable x pren el valor de r, on r ∊ Xfact 

𝛿s ∈ℤ+ número de passos elementals del pas d’avanç s, on 0 ≤ 𝛿s ≤ (A/ Δ) – LBs + 1, (s = 1,...,UBs) 

ηs ∈ {0,1}    ηs = 1 sii el pas d’avanç s existeix, (s = LBs + 1,..., UBs) 
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bjsk ∈ {0,1}    bjsk =1 sii la tasca j es realitza a l’etapa estacionària s i hi ha k peces a la línia que 

precedeixen a la peça quan la tasca j es realitza en aquesta última peça (j=1,...,N; s=1,..., UBS; 

k=kminj,...,kmaxj) 

Cs ≥ 0 temps de realització, per tota la línia, que es tarda en realitzar les tasques corresponents a 

l’etapa estacionària s, (s = 1,..., UBs) 

tjs ≥ 0 temps en que comença a processar-se la tasca j a l’etapa s (j=1,...,N; s=1,..., UBs), sent 

l’instant zero l’inici de l’etapa s  

zhjs ∈ {0,1}      =1 si les tasques h i j (essent h una tasca directament precedent de j) es fan a la mateixa 

etapa s i a la mateixa peça (j=1,...,N; h∈ TPj ; s=1,..., UBs) 

qjso ∈ {0,1}    =1 sii la tasca j es realitza a l’etapa s i essent la o-éssima tasca que es realitza (a la seva 

estació wj i a l’etapa s) (j=1,...,N ; s=1,..., UBs; o=1,..., |𝐽𝑤𝑗
|) 

𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′  variable auxiliar per linealitzar el monomi binari que resulta del producte 𝑦ℎ𝑠𝑘 · 𝑦𝑗𝑠𝑘  

Funció objectiu: 

[𝑀𝐼𝑁]𝑧 = 𝑇 ∙ 𝐿𝐵𝑠 + 𝑇 ∙ ∑ 𝜂𝑠

𝑈𝐵𝑠

𝑠=𝐿𝐵𝑠+1

+ ∑ 𝐶𝑠 

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

 (Eq. 5.23) 

Restriccions: 

(0) Acotació de la funció a optimitzar 

𝑇 ∙ ∑ 𝜂𝑠

𝑈𝐵𝑠

𝑠=𝐿𝐵𝑠+1

+ 𝑇 ∙ 𝐿𝐵𝑠 + ∑ 𝐶𝑠 

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

≤ 𝑈𝐵𝐶𝑇 − 1 
(Eq. 5.24) 

𝐿𝐵𝐶𝑇 ≤ 𝑇 ∙ ∑ 𝜂𝑠

𝑈𝐵𝑠

𝑠=𝐿𝐵𝑠+1

+ 𝑇 ∙ 𝐿𝐵𝑠 + ∑ 𝐶𝑠 

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

 

 

(Eq. 5.25) 
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(1) Restriccions de l’esquema de moviment 

𝛥 ∙ ∑ 𝛿𝑠 = 𝐴

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

 (Eq. 5.26) 

 

𝛿𝑠 ≤ (
𝐴

𝛥
− 𝐿𝐵𝑠 + 1) ∙ 𝜂𝑠            𝑠 = 𝐿𝐵𝑠 + 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.27) 

 

1 ≤ 𝛿𝑠           𝑠 = 1, … , 𝐿𝐵𝑠 (Eq. 5.28) 

 

𝜂𝑠 ≤ 𝛿𝑠              𝑠 = 𝐿𝐵𝑠 + 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.29) 

 

𝜂𝑠+1 ≤ 𝜂𝑠                𝑠 = 𝐿𝐵𝑠 + 1, … , 𝑈𝐵𝑠 − 1 (Eq. 5.30) 

 

𝑥 = ∑ 𝑟 · 𝑦𝑟

𝑟∈𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡

 
(Eq. 5.31) 

 

∑ 𝑦𝑟

𝑟∈𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡

= 1 
(Eq. 5.32) 
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(2) Restriccions d’accessibilitat 

𝐴 ∙ 𝑘 − 𝑎𝑗 + 𝑥 + 𝛥 ∙ ∑ 𝛿𝑙 ≥ 𝐿𝑗
′ − 𝑀𝑗𝑠 ∙ (1 − 𝑏𝑗𝑠𝑘)

𝑠−1

𝑙=1

                𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠; 

𝑗 = 1, … , 𝑁; 𝑘 = 𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗, … , 𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 

(Eq. 5.33) 

 

𝐴 ∙ 𝑘 − 𝑎𝑗 + 𝑥 + 𝛥 ∙ ∑ 𝛿𝑙 ≤ 𝑅𝑗
′ − 𝑀𝑗𝑠

′ ∙ (1 − 𝑏𝑗𝑠𝑘)

𝑠−1

𝑙=1

               𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠; 

𝑗 = 1, … , 𝑁; 𝑘 = 𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗, … , 𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 

(Eq. 5.34) 

On: 

𝑀𝑗𝑠 = 𝐿𝑗
′ − 𝐴 ∙ 𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 + 𝑎𝑗 − 𝛥 ∙ (𝑠 − 1)  

 𝑀𝑗𝑠
′ = 𝐴 ∙ (𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 + 1) + 𝐴 − 𝛥 − 𝑅𝑗

′ − 𝑎𝑗  

(3) Restriccions per l’assignació de tasques 

∑ ∑ 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

= 1                𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. 5.35) 

 

𝐶𝑠 ≥ 𝑡𝑗𝑠 + 𝑝𝑗 ∙ ∑ 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

            𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠;  𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. 5.36) 

 

∑ ∑ 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗𝑗∈𝐽𝑖

≤ |𝐽𝑖| ∙ 𝜂𝑠              𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑠 = 𝐿𝐵𝑠 + 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.37) 
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𝑈𝐵𝑠 ∙ ∑ ∑ 𝑘 ∙ 𝑏ℎ𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

+ ∑ ∑ 𝑠 ∙ 𝑏ℎ𝑠𝑘 

𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

≤ 𝑈𝐵𝑠 ∙ ∑ ∑ 𝑘 ∙ 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

         

+ ∑ ∑ 𝑠 ∙ 𝑏𝑗𝑠𝑘  

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑈𝐵𝑠

𝑠=1

          𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗⃒(𝐿ℎ
′ − 𝑅𝑗

′ ≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝑅ℎ
′ − 𝐿𝑗

′ ) 

(Eq. 5.38) 

 

𝑡𝑗𝑠 ≥ 𝑡ℎ𝑠 + 𝑝ℎ − 𝑈𝐵𝐶𝑇 ∙ (1 − 𝑧ℎ𝑗𝑠)               𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗;  𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.39) 

 

𝑡𝑗𝑠 ≥ 𝑡ℎ𝑠 + 𝑝ℎ − 𝑈𝐵𝐶𝑇 ∙ (2 − 𝑞ℎ𝑠,𝑜−1 − 𝑞𝑗𝑠𝑜) 

𝑖 = 1, … , 𝑚;  𝑗 𝜖 𝐽𝑖;  ℎ 𝜖 𝐽𝑖\{𝑗};  𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠;  𝑜 = 2, … , 𝑈𝐵𝑖
𝑜 

(Eq. 5.40) 

 

∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑗𝜖𝐽𝑖

≤ 1         𝑖 = 1, … , 𝑚;  𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠;  𝑜 = 1, … , 𝑈𝐵𝑖
𝑜 (Eq. 5.41) 

 

∑ 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

= ∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑈𝐵𝑤𝑗
𝑜

𝑜=1

             𝑗 = 1, … , 𝑁;  𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.42) 

 

∑ 𝑞𝑗𝑠,𝑜−1

𝑗𝜖𝐽𝑖

≥ ∑ 𝑞𝑗𝑠𝑜

𝑗𝜖𝐽𝑖

           𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠; 𝑜 = 2, … , 𝑈𝐵𝑖
𝑜 (Eq. 5.43) 

 

𝑧ℎ𝑗𝑠 = ∑ 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′

𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ,𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗)

𝑘=𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ, 𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗)

              𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ 𝜖 𝑇𝑃𝑗;  𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠 (Eq. 5.44) 
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𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ ≥ 𝑏𝑗𝑠𝑘 + 𝑏ℎ𝑠𝑘 − 1 

𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗; 𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠; 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗, 𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ), … , 𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗, 𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ) 

(Eq. 5.45) 

 

2 · 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ ≤ 𝑏𝑗𝑠𝑘 + 𝑏ℎ𝑠𝑘 

𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗; 𝑠 = 1, … , 𝑈𝐵𝑠; 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥(𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗, 𝑘𝑚𝑖𝑛ℎ), … , 𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗, 𝑘𝑚𝑎𝑥ℎ) 

(Eq. 5.46) 

 

L’objectiu del model (Eq. 5.23) consisteix a minimitzar el temps de cicle. Les restriccions (Eq. 5.24) i 

(Eq. 5.25) acoten superior i inferiorment, respectivament, el valor de la funció objectiu. La restricció 

(Eq. 5.26) imposa que el nombre de passos elementals que hi ha en un cicle es correspongui amb la 

distància entre dos punts iguals de dos peces consecutives en la línia. Les restriccions (Eq. 5.27) 

garanteixen que el pas d’avanç s existeix si el corresponent número de passos d’avanç elementals és 

positiu. Les restriccions (Eq. 5.28) garanteixen que hi hagi, com a mínim, LBS passos d’avanç amb 

almenys un pas d’avanç elemental. Les restriccions (Eq. 5.29) garanteixen que si el nombre de passos 

elementals del pas d’avanç s és zero llavors el pas d’avanç s no existeix. Les restriccions (Eq. 5.30) 

garanteixen que pugui existir el pas d’avanç s+1 només si existeix el pas d’avanç s. Les restriccions 

(Eq. 5.31) i (Eq. 5.32) imposen que la variable x prengui un dels valors del conjunt Xfact. Les restriccions 

(Eq. 5.33) i (Eq. 5.34) garanteixen que, per cada tasca, aquesta sigui accessible dins de la seva finestra 

d’accessibilitat al llarg de l’etapa estacionària en la que es processi; Mjs i M’js determinen, per cada 

tasca i etapa estacionària, valors suficientment grans per anular les restriccions d’accessibilitat sii la 

tasca no es realitza a l’etapa estacionària en qüestió. Les restriccions (Eq. 5.35) imposen que cada 

tasca s’ha d’assignar a una, i només una, etapa estacionària. Les restriccions (Eq. 5.36) imposen que 

el temps corresponent a cada etapa estacionària no sigui inferior a l’instant en què s’acaba de 

processar qualsevol de les tasques assignades a l’etapa estacionària corresponent. Les restriccions 

(Eq. 5.37) impedeixen que s’assignin tasques a etapes estacionàries no-existents. Les restriccions   

(Eq. 5.38) garanteixen que es compleixin les relacions de precedència; se’n pot trobar una explicació 

detallada a l’Annex C. Les restriccions (Eq. 5.39) garanteixen que l’instant en què es comença a 

processar una tasca j no sigui inferior a l’instant en què s’acaba de processar qualsevol de les seves 

tasques precedents h, sii ambdues tasques es realitzen a la mateixa etapa estacionària i a la mateixa 

peça. Les restriccions (Eq. 5.40) garanteixen que l’instant en què es comença a processar una tasca j 

no sigui inferior a l’instant en què s’acaba de processar la tasca h, sii les tasques h i j es realitzen a la 

mateixa estació de treball, la mateixa etapa estacionària i en posicions ordinals consecutives 

(realitzant-se primer la tasca h). Les restriccions (Eq. 5.41) imposen que, per cada etapa estacionària i 

cada estació de treball, no s’assigni més d’una tasca a una mateixa posició ordinal. Les restriccions 

(Eq. 5.42) imposen que per cada tasca s’ha d’assignar una, i només una, posició ordinal, i aquesta 
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posició ordinal s’ha de correspondre amb l’etapa a la que es processa dita tasca. Les restriccions    

(Eq. 5.43) imposen, per cada estació de treball, que si una tasca es realitza a una etapa estacionària i 

posició ordinal determinades, llavors s’ha de realitzar alguna altra tasca a la mateixa etapa 

estacionària i a la posició ordinal immediatament anterior. Les restriccions (Eq. 5.44), (Eq. 5.45) i (Eq. 

5.46) garanteixen que la variable zhjs valgui 1 sii totes dues tasques es processen a la mateixa etapa i a 

la mateixa peça; en aquestes restriccions es fa ús de la variable auxiliar 𝑧ℎ𝑗𝑠𝑘
′ , que serveix per 

linealitzar el monomi binari que resulta del producte 𝑦ℎ𝑠𝑘 · 𝑦𝑗𝑠𝑘. 
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6. Experiència computacional 

Per tal d’avaluar el funcionament del procediment de resolució proposat s’ha realitzat una 

experiència computacional a partir d’un conjunt d’exemplars de testatge. L’objectiu de l’experiment 

és estudiar el comportament del procediment a l’hora de resoldre exemplars de diferents mides. 

6.1. Exemplars de testatge 

Atès que aquesta és la primera vegada que es tracta l’AWALBP-L2 amb relacions de precedència, els 

exemplars de testatge s’han generat a partir d’altres exemplars disponibles a la literatura per la 

variant de l’AWALBP-L2 sense precedències (Calleja et al., 2013). Aquest és un conjunt d’instàncies 

realistes generat en base a la descripció dels casos de prova de les línies reals de plaques de circuit 

imprès (Gaudlitz, 2004) i les especificacions tècniques d’aquest tipus de línies (Nordicsmt, 2012). 

Segons aquestes fonts, en aquestes aplicacions industrials la longitud de la peça acostuma a fer fins a 

2,5 vegades l’amplada de les estacions de treball, el nombre d’estacions de treball pot variar entre 7 i 

20 i el número de tasques pot variar entre 100 i 800, aproximadament.  

Així doncs, s’ha pres com a base el conjunt d’exemplars creat en el treball de Calleja et al. (2013) i 

s’ha modificat per tal d’incloure-hi les relacions de precedència, tal com s’explicarà a continuació 

(apartat 6.1.1).  

6.1.1. Generació dels exemplars de testatge 

Els exemplars originals utilitzats a la literatura (és a dir, sense les relacions de precedència) segueixen 

un disseny factorial complet, en el què els factors que hi intervenen són els següents: 

Factor 1: llargada de la peça (Ao). 

Factor 2: número d’estacions de treball (m). 

Factor 3: número de tasques (N). 

Els diferents nivells considerats per a cada factor es poden veure a continuació (taula 6.1): 

Factor Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6 
Ao [11,15] [16,20] [21,25] [26,30] [31,35] [36,40] 
m [5,10] [11,20] [21,30] [31,40]   
N [50,200] [201,400] [401,600] [601,800] [801,1000]  

Taula 6.1: Nivells i rangs dels factors en el disseny factorial inicial. (Font: Pròpia) 
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Cal notar que els valors de A0 estan referenciats a la longitud elemental d’un pas d’avanç, Δ, que en 

aquest estudi pren el valor unitari (Δ=1). Pel que fa a l’amplada de les finestres d’accessibilitat de les 

estacions de treball, se’ls ha assignat un valor de 10 (per ∀i, Ri - Li = 10 · Δ = 10). Per últim, la distància 

entre dos peces consecutives s’estableix en la longitud d’un pas elemental (A = A0 + 1). 

Al conjunt d’instàncies original (Calleja et al., 2013) s’ha afegit la informació corresponent a la 

generació de precedències. Per tal de mantenir un disseny factorial complet, s’ha pres el paràmetre 

Order Strength (OS) com a quart factor, amb els nivells que s’observen a continuació: 

Factor Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 
OS [0 , 0.2) [0.2 , 0.4) [0.4 , 0.6) [0.6 , 0.8) [0.8 , 1] 

Taula 6.2: Nivells i rangs del factor OS. (Font: Pròpia) 

D’aquesta manera, el nombre de possibles combinacions obtingudes segons els nivells dels factors 

del disseny seguit és de 6 · 4 · 5 · 5 = 600. Per cadascuna d’aquestes combinacions s’han generat dos 

exemplars de testatge, de tal manera que en total s’ha creat un conjunt de 1200 exemplars de 

testatge. Al generar els exemplars, el valor dels paràmetres s’ha aleatoritzat entre els possibles valors 

de cada rang. 

Per tal de generar els grafs de precedències, s’han seguit les pautes descrites en l’article de Otto et al. 

(2013). La idea central de l’algoritme emprat per generar els grafs consisteix en connectar 

iterativament parelles de tasques, que són seleccionades aleatòriament d’una llista de parelles 

factibles que encara no han estat connectades. A continuació (figura 6.1) es mostra l’estructura 

general de l’algoritme (la implementació de l’algoritme s’exposa a l’Annex E): 

Aleatoritzar_OS_desitjat 

mentre ((OS < OS_desitjat) ˄ (HiHaMesParelles)) { 

 AleatoritzarParellaTasques 

 si (ParellaFactible) { 

  AssignarParella 

  CalcularOS 

 } 

 ActualitzarLlistaArcsNoCandidats 

} 

Figura 6.1: Pseudo-codi per generar els grafs de precedències. (Font: Pròpia) 

A continuació es detallen breument els procediments que apareixen a l’algoritme anterior: 
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Aleatoritzar_OS_desitjat: se li assigna aleatòriament un valor comprès dins del rang desitjat. 

AleatoritzarParellaTasques: seleccionar aleatòriament una parella de tasques (h,j), amb h≠ j, tal que 

l’arc (h  j) no pertanyi al conjunt d’arcs infactibles. 

ParellaFactible: per a que l’assignació de l’arc (h  j) sigui factible, cal que es compleixin les següents 

condicions: 

 La incorporació de l’arc (h  j) no ha de crear cap bucle (camí orientat a través del qual 

una tasca sigui precedent i successora d’ella mateixa). Per tant, j no pot pertànyer al 

conjunt TPh
T. 

 Per a que la successió d’arcs del graf sigui factible, un cop assignat l’arc (h  j) caldrà que 

es compleixi el següent: 

- (𝑎𝑗 − 𝑎ℎ) ≥ (𝐿𝑤ℎ
− 𝑅𝑤𝑗

) 

- (𝑎𝑗 − 𝑎ℎ′) ≥ (𝐿𝑤
ℎ′ − 𝑅𝑤𝑗

) per tota ℎ′𝜖 𝑇𝑃ℎ
𝑇. 

- (𝑎𝑗′ − 𝑎ℎ) ≥ (𝐿𝑤ℎ
− 𝑅𝑤

𝑗′ ) per tota 𝑗′𝜖 𝑇𝑆𝑗
𝑇. 

- (𝑎𝑗′ − 𝑎ℎ′) ≥ (𝐿𝑤
ℎ′ − 𝑅𝑤

𝑗′ ) per tota parella (ℎ′, 𝑗′)⃒ℎ′𝜖 𝑇𝑃ℎ
𝑇, 𝑗′𝜖 𝑇𝑆𝑗

𝑇. 

 La incorporació de l’arc (h  j) no ha d’afegir informació redundant. Per tant, la tasca h no 

pot pertànyer al conjunt de tasques ja precedents de j, TPj
T. 

AssignarParella: per tal d’assignar l’arc (h  j) al conjunt de relacions de precedència del graf cal 

imposar el següent: 

 h ∈ TPj ; h ∈ TPj
T 

 j ∈ TSh ; j ∈ TSh
T 

 Per tota h’ ∈ TPh
T  (h’ ∈ TPj

T)  i (h’ ∈ TPj’
T  on 𝑗′𝜖 𝑇𝑆𝑗

𝑇) 

 Per tota j’ ∈ TSj
T  (j’ ∈ TSh

T) i (j’ ∈ TSh’
T on ℎ′𝜖 𝑇𝑃ℎ

𝑇) 

CalcularOS: el paràmetre Order Strength es calcula segons la fórmula 

𝑂𝑆 =  (2 ∙ |𝐸𝑇|) (𝑁 ∙ (𝑁 − 1))⁄ .  

ActualitzarLlistaArcsNoCandidats: en aquesta llista es guarden els arcs que ja no són candidats per ser 

assignats, ja sigui perquè no compleixen les condicions o bé perquè ja han estat assignats. Si el 

nombre d’arcs que hi ha a la llista és igual a N·(N-1) significa que el graf no admet cap altra arc; en 

aquest cas el booleà HiHaMesParelles prendria el valor fals i el graf de l’exemplar no assoliria el Order 

Strength desitjat.  
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Un cop generat el graf de precedències amb el valor de l’OS desitjat, l’algoritme (implementat en 

llenguatge Java) guarda en un fitxer la informació corresponent a les relacions de precedència 

(conjunt TPj). Seguidament es calculen els conjunts L’
j, R

’
j i Xfact i s’escriuen en el mateix fitxer. 

Finalment, amb el mateix algoritme (Annex E) s’ha generat l’esquema de moviment amb el menor 

nombre d’etapes estacionàries (veure apartat 5.2.4) i s’han calculat la resta de dades d’entrada de 

l’AWALBP-L1 (és a dir, LBS, S i Пj).  

6.1.2. Observacions sobre els exemplars de testatge 

A l’hora de generar els exemplars de testatge d’aquest treball s’ha observat que per valors de OS 

elevats (OS > 0,8), hi ha un nombre considerable de tasques amb la finestra d’accés “nul·la” 

(𝐿𝑗
′ =  𝑅𝑗

′) o pràcticament nul·la. Aquest fet té una conseqüència directa sobre la determinació de 

l’esquema de moviment, ja que en limita la llibertat que pot prendre. Per exemple, si una tasca té la 

finestra d’accessibilitat nul·la, la ubicació de les peces de la línia en una de les etapes estacionàries 

vindrà imposada. Així doncs, en aquells exemplars que tenen un percentatge notable de tasques amb 

la finestra d’accessibilitat nul·la (exemplars amb valors de OS força elevats), l’esquema de moviment 

ve pràctica o totalment determinat. En aquests exemplars és freqüent que només hi hagi un 

esquema de moviment factible, el qual consisteix en avançar un únic pas d’avanç elemental després 

de cada etapa estacionària. En aquests casos la resolució del nivell d’optimització de l’esquema de 

moviment és trivial i, per tant, la resolució de l’AWALBP-L2 tan sols equival a resoldre’n el primer 

nivell (AWALBP-L1). A priori aquest fer podria comportar una disminució del temps computacional 

(doncs el primer nivell de decisió resulta menys complex que el segon). Ara bé, aquests casos es 

donen en exemplars de dimensions elevades i, tal com es veurà a l’estudi dels resultats (punt 6.2) 

aquests exemplars no s’han arribat a resoldre. 

També convé destacar que en el 94 % dels exemplars generats existeix una o més tasques amb la 

corresponent finestra d’accessibilitat nul·la (R’
j = L’

j). En aquests casos els exemplars tan sols tenen un 

valor factible de x (|𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡| = 1). Així, tan sols en aquells exemplars amb un nombre de tasques i valor 

de OS petits (per exemple, N < 100 i OS < 0,1) el conjunt Xfact acostuma a contenir diversos valors.  

6.2. Estudi dels resultats obtinguts 

Per cadascun dels 1200 exemplars generats s’ha solucionat els models de PLEM mitjançant el 

programa IBM ILOG CPLEX 12.6 en els ordinadors del Laboratori de Logística de l’Institut 

d’Organització i Control de Sistemes Industrials de l’ETSEIB. Concretament s’han emprat 4 

ordinadors, tots ells amb les següents característiques: processador Intel Core de 3,33 GHz, amb 

memòria RAM de 4 GB i sistema operatiu Windows-7 de 64 bits. La diferència absoluta respecte 
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l’òptim s’ha fixat en 0,999999 ja que totes les dades són enteres i, per tant, també ho és la funció 

objectiu. 

S’ha seguit el procediment de resolució descrit a l’apartat 5.2.4 i s’ha establert un temps 

computacional màxim d’una hora per cada exemplar. Cal destacar que el temps necessari per 

generar l’esquema d’avanç amb el menor número d’etapes és despreciable (de l’ordre de 

mil·lèssimes de segon). Aquest temps límit s’ha administrat de la següent manera:  

 En el cas dels exemplars on LBS = A s’ha executat el model de PLEM del nivell 1 amb el 

temps màxim d’una hora. Convé recordar que en aquests exemplars només existeix un 

esquema de moviment factible i, per tant, tan sols cal resoldre el nivell d’optimització de 

l’assignació de tasques. 

 En el cas dels exemplars on LBS < A, primerament s’ha executat el model de PLEM del 

nivell 1 assignant un temps computacional límit de 10 minuts. En funció dels resultats 

obtinguts s’ha procedit de la següent manera: 

o Pels casos en què s’ha trobat una solució factible (solució amb un temps de cicle 

superior a LBCT) s’ha llançat el model de PLEM del nivell 2 amb el temps 

computacional restant de 50 minuts, tot incorporant les cotes obtingudes.  

o Pels casos en què s’ha exhaurit el temps computacional de 10 minuts i no s’ha 

obtingut cap solució factible, s’ha tornat a llançar el model de PLEM del nivell 1 

amb un temps límit d’una hora. S’ha procedit d’aquesta manera ja que 

prèviament s’han resolt diversos exemplars i s’ha observat que quan el temps 

necessari per trobar una solució factible en el nivell 1 excedeix els 10 minuts, el 

temps requerit per millorar aquesta solució (o bé confirmar-ne la optimalitat) 

mitjançant el nivell 2 és clarament superior. D’aquesta manera, executar el model 

de PLEM del nivell 2 amb un temps inferior als 50 minuts resultaria inútil en la 

gran majoria dels casos.  

o Per la resta de casos, és a dir, pels exemplars en què s’ha trobat una solució 

òptima (solució amb un temps de cicle igual a LBCT) o bé en aquells en els què el 

model s’ha interromput per falta de memòria no s’ha realitzat cap altra acció. 

Posteriorment, pels casos en què s’ha trobat una solució factible després d’executar durant una hora 

el model de PLEM del nivell 1, i amb la finalitat de conèixer si aquesta solució és òptima, s’ha llençat 

el model de PLEM del nivell 2 amb un temps límit de 5 minuts. En aquests casos (un total de 44 

exemplars) la comprovació ha estat infructuosa, doncs en cap cas s’ha confirmat la optimalitat de la 

solució inicial. De totes maneres aquest darrer pas s’ha realitzat a mode de comprovació (sense 
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formar part del procediment de resolució proposat) i no s’han utilitzat les cotes proporcionades pel 

nivell 2.  

A continuació es presenta un esquema amb el procediment de resolució descrit, on s’observen el 

total d’exemplars sobre els què s’ha operat en cada cas: 

 

Figura 6.2: Procediment de resolució de l’experiència computacional. (Font: Pròpia) 

Convé destacar que al executar el nivell 2 es poden trobar solucions òptimes segons dos escenaris 

diferents: en un escenari el model de PLEM del nivell 2 retorna una solució òptima millor que la 

solució inicial del nivell 1 (CT < UBCT) ; en l’altre escenari el model de PLEM del nivell 2 informa de que 

l’exemplar és infactible, confirmant per tant que la solució inicial del nivell 1 ja és òptima (CT = UBCT). 
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La distinció entre aquests dos escenaris s’exposa a l’esquema anterior (figura 6.2), quan s’escau, 

indicant si s’ha trobat un solució òptima o bé si s’ha confirmat que la solució inicial (SolCT) ja és 

òptima. 

Els resultats de l’experiència computacional es presenten a les següents cinc taules (taules 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6 i 6.7), una per cada franja de OS. Les taules s’interpreten de la següent manera. En cada taula 

els resultats s’han separat en sis grups, segons el rang de la longitud de la peça (A0) al qual pertanyen. 

La primera columna (N) indica el rang del nombre de tasques i la segona columna (m) indica el rang 

del nombre d’estacions de treball. Les següents quatre columnes (comunes dins d’un mateix rang de 

longitud de peça, A0) indiquen els resultats obtinguts. Aquests resultats exposen la mitjana del temps 

computacional emprat en segons (T(s)), la mitjana del valor obtingut en la funció objectiu (CT), la 

mitjana en la cota més acurada de què es disposa (Millor Cota) i la mitjana de la diferència entre el 

valor obtingut de la funció objectiu i la cota més acurada de què es disposa (Dif. (%)). 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 6.1.1, s’han resolt dos exemplars per cada combinació de factors. Per 

tant, els valors que es mostren a les següents taules es corresponen a la mitjana dels valors obtinguts 

per cada parella d’exemplars. Els casos en què només s’ha obtingut una solució (factible o òptima) en 

un dels dos exemplars i en l’altre s’ha exhaurit el temps computacional límit sense retornar cap 

solució es presenten de color verd. Els casos en que un exemplar no s’ha pogut resoldre per falta de 

memòria i en l’altre s’ha exhaurit el temps computacional sense retornar cap solució es presenten de 

color blau. Els casos en que no s’ha pogut resoldre cap dels dos exemplars degut a que ambdós s’han 

interromput per falta de memòria es presenten buits. La resta de casos es presenten de color negre. 

  



 

 

78 Memòria 

OS = [ 0 , 0.2 ) 

    A0 = 11-15   A0 = 16-20   A0 = 21-25 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 2089,8 2398,5 2358,0 1,7 
 

3600,0 8635,0 6211,0 28,1 
 

3600,0 6738,5 5516,5 18,1 

 11-20 14,5 1983,5 1983,5 0,0 
 

1971,4 3099,0 3047,0 1,7 
 

3600,0 2124,5 1916,0 9,8 

 21-30 16,6 1892,5 1892,5 0,0 
 

365,7 1732,0 1732,0 0,0 
 

1809,9 1864,5 1709,5 8,3 

 31-40 790,5 1070,0 1070,0 0,0 
 

10,2 1903,5 1903,5 0,0 
 

8,0 1429,5 1429,5 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3538,1 3915,5 3678,0 6,1 
 

3600,0 5460,0 4112,0 24,7 
 

3600,0 
  

  

 21-30 189,7 2265,0 2265,0 0,0 
 

3040,4 3565,5 3471,0 2,7 
 

3600,0 3913,5 3558,0 9,1 

 31-40 2032,7 3568,0 3251,0 8,9 
 

3600,0 3090,0 2987,5 3,3 
 

3600,0 3607,0 3246,0 10,0 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0 5799,0 4294,0 26,0 
 

3600,0 5198,5 4405,0 15,3 

601-
800 

 5-10 
             

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0 5161,0 4407,0 14,6 

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

  

              
  

  
 

A0 = 26-30 
 

A0 = 31-35 
 

A0 = 36-40 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 6563,5 4859,0 26,0 
 

3351,9 4004,0 3399,0 15,1 
 

1821,7 4594,5 4264,5 7,2 

 11-20 2017,2 3686,5 3396,5 7,9 
 

1819,4 2688,5 2393,5 11,0 
 

1815,2 2349,5 2138,5 9,0 

 21-30 630,4 2737,0 2737,0 0,0 
 

3600,0 3029,5 2757,5 9,0 
 

1626,8 3405,5 2910,0 14,5 

 31-40 3600,0 2465,5 2009,0 18,5 
 

3021,4 3039,5 2770,0 8,9 
 

13,0 1787,0 1787,0 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 11200,0 5660,5 49,5 

 11-20 3600,0 5088,0 4323,0 15,0 
 

3600,0 6905,0 5982,0 13,4 
 

3600,0 7195,0 4341,5 39,7 

 21-30 3600,0 4327,0 3774,5 12,8 
 

3600,0 4567,5 3926,0 14,0 
 

3600,0 4989,0 4248,0 14,9 

 31-40 3600,0 3334,5 2926,0 12,3 
 

3326,0 3624,5 2978,0 17,8 
 

3326,0 3624,5 2978,0 17,8 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 8020,5 4473,0 44,2 
 

3600,0 6485,0 5125,0 21,0 

 31-40 3600,0 8278,0 5677,0 31,4 
 

3600,0 7944,0 4482,0 43,6 
 

3600,0 7534,0 6154,0 18,3 

601-
800 

 5-10 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 11415,0 2400,0 79,0 

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0 7520,5 5847,5 22,2 

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0         3600,0         3600,0       

Taula 6.3: Resultats de l’experiència computacional pel primer rang de OS. (Font: Pròpia) 

  



 

 

79 Resolució de l’AWALBP-L2 amb relacions de precedència mitjançant un model de PLEM i metaheurístiques 

OS = [ 0.2 , 0.4 ) 

    A0 = 11-15   A0 = 16-20   A0 = 21-25 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 4937,0 4490,0 9,1 
 

3600,0 4063,0 3826,0 5,8 
 

3600,0 5156,5 4632,5 10,2 

 11-20 99,4 2137,0 2137,0 0,0 
 

1803,5 2549,0 2549,0 0,0 
 

3600,0 3755,5 3270,0 12,9 

 21-30 1801,4 2137,5 2084,5 2,5 
 

1526,2 2539,5 2525,0 0,6 
 

2214,2 3210,0 3001,5 6,5 

 31-40 9,7 1351,0 1351,0 0,0 
 

2,6 1598,0 1598,0 0,0 
 

28,2 2697,5 2697,5 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 5202,0 4563,0 12,3 
 

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 4327,0 3933,0 9,1 
 

3600,0 5572,5 3984,0 28,5 
 

3600,0 5094,0 4404,0 13,5 

 31-40 3600,0 4147,0 3506,5 15,4 
 

3600,0 3894,0 3817,0 2,0 
 

3600,0 3641,0 3064,5 15,8 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 4502,0 3360,0 25,4 
 

3600,0       
 

3600,0 6356,5 5015,5 21,1 

601-
800 

 5-10 
          

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

  

              
  

  
 

A0 = 26-30 
 

A0 = 31-35 
 

A0 = 36-40 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 1747,1 3839,5 3297,5 14,1 
 

3323,3 5136,5 4489,5 12,6 
 

3600,0 6183,5 4527,5 26,8 

 11-20 3303,6 3993,5 3341,5 16,3 
 

1902,5 4020,0 3550,0 11,7 
 

1707,2 3314,5 2866,5 13,5 

 21-30 1807,1 3536,0 2993,0 15,4 
 

716,1 3684,0 3684,0 0,0 
 

1676,6 3332,5 2999,5 10,0 

 31-40 75,8 2483,5 2483,5 0,0 
 

12,3 2232,5 2232,5 0,0 
 

1789,9 3709,0 3643,5 1,8 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 8353,0 6712,0 19,6 

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 8085,0 2600,0 67,8 

 21-30 3600,0 5165,5 4441,5 14,0 
 

3025,1 5807,5 3880,5 33,2 
 

3600,0 6252,5 4851,5 22,4 

 31-40 3328,2 4631,5 3427,0 26,0 
 

3600,0 5559,0 4083,5 26,5 
 

3600,0 5559,0 4083,5 26,5 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 8019,5 5575,5 30,5 
 

3600,0 10335,0 6809,0 34,1 

 31-40 3600,0 7230,0 5522,5 23,6 
 

3600,0 6831,5 5414,0 20,7 
 

2822,5 7521,5 3821,0 49,2 

601-
800 

 5-10 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0 10634,0 6905,5 35,1 
 

3600,0 9803,0 3600,0 63,3 

801-
1000 

 5-10 
     

3600,0 
       

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0         3600,0         3600,0       

Taula 6.4: Resultats de l’experiència computacional pel segon rang de OS. (Font: Pròpia) 

  



 

 

80 Memòria 

OS = [ 0.4 , 0.6 ) 

    A0 = 11-15   A0 = 16-20   A0 = 21-25 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 4122,0 3866,0 6,2 
 

3600,0 4460,5 3736,0 16,2 
 

3600,0 5009,0 4389,0 12,4 

 11-20 420,3 2585,5 2585,5 0,0 
 

3600,0 5189,5 3730,5 28,1 
 

3065,7 5601,0 3692,0 34,1 

 21-30 154,2 2262,0 2262,0 0,0 
 

386,0 2463,0 2463,0 0,0 
 

1574,0 4652,0 3844,0 17,4 

 31-40 3,8 1721,5 1721,5 0,0 
 

176,4 2271,0 2271,0 0,0 
 

1795,8 3710,0 3609,5 2,7 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 3231,0 3094,0 4,2 
 

3600,0 5395,5 3979,5 26,2 
 

3600,0 6113,0 4308,0 29,5 

 31-40 3364,4 3811,0 3263,0 14,4 
 

2695,0 3393,0 2935,5 13,5 
 

3372,9 5763,5 4115,5 28,6 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

601-
800 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 
          

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

  

              
  

  
 

A0 = 26-30 
 

A0 = 31-35 
 

A0 = 36-40 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 1625,0 4309,5 4309,5 0,0 
 

3351,5 7760,0 5078,0 34,6 
 

1527,0 3672,0 3669,5 0,1 

 11-20 1508,4 2904,5 2244,0 22,7 
 

1628,6 3611,5 2983,0 17,4 
 

1641,8 4548,0 3591,0 21,0 

 21-30 1614,5 5181,5 3752,5 27,6 
 

1880,9 4709,0 3635,0 22,8 
 

1503,6 3400,0 3351,0 1,4 

 31-40 61,0 2173,0 2173,0 0,0 
 

1510,5 3860,0 2994,5 22,4 
 

3004,3 5160,0 3544,5 31,3 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,8 6353,5 4805,5 24,4 
 

3600,0 7304,0 4916,0 32,7 

 21-30 3596,4 5992,5 4728,5 21,1 
 

3389,0 5864,5 4278,0 27,1 
 

3176,6 6852,5 4653,0 32,1 

 31-40 3323,8 6604,0 4200,5 36,4 
 

3326,1 4515,5 3326,0 26,3 
 

3326,1 4515,5 3326,0 26,3 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 8667,0 4912,0 43,3 

 31-40 3600,5 6021,0 4472,5 25,7 
 

3600,4 5269,0 4186,0 20,6 
 

3600,0 8995,5 4818,0 46,4 

601-
800 

 5-10 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3611,2 12233,0 7205,0 41,1 
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0         3600,0         3600,0       

Taula 6.5: Resultats de l’experiència computacional pel tercer rang de OS. (Font: Pròpia) 

  



 

 

81 Resolució de l’AWALBP-L2 amb relacions de precedència mitjançant un model de PLEM i metaheurístiques 

OS = [ 0.6 , 0.8 ) 

    A0 = 11-15   A0 = 16-20   A0 = 21-25 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 3913,0 3538,0 9,6 
 

3600,0 7784,0 7457,0 4,2 
 

3600,0 5585,0 3921,0 29,8 

 11-20 1580,6 3113,5 2943,5 5,5 
 

3600,0 3727,0 3702,0 0,7 
 

3229,0 6541,5 4430,5 32,3 

 21-30 2263,0 3063,0 3063,0 0,0 
 

3600,0 4238,5 3343,0 21,1 
 

3034,2 6602,0 4381,5 33,6 

 31-40 1,0 1611,0 1611,0 0,0 
 

659,2 2825,0 2825,0 0,0 
 

3001,7 2347,5 2347,5 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 7965,0 5367,0 32,6 

 31-40 3600,0 3807,0 3704,5 2,7 
 

3600,0 4988,5 4045,0 18,9 
 

3600,0 6126,0 4431,5 27,7 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

601-
800 

 5-10 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
          

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

  

              
  

  
 

A0 = 26-30 
 

A0 = 31-35 
 

A0 = 36-40 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 5541,5 4146,0 25,2 
 

3452,9 6353,0 4518,0 28,9 
 

3412,1 9393,5 6108,0 35,0 

 11-20 3306,8 5198,5 3261,5 37,3 
 

3310,3 6801,5 4276,5 37,1 
 

3302,8 7298,5 4113,5 43,6 

 21-30 2576,9 4914,5 3667,0 25,4 
 

1685,0 4690,0 3532,0 24,7 
 

3000,8 5656,0 3665,5 35,2 

 31-40 3008,8 5662,5 3623,5 36,0 
 

1509,1 3362,5 2838,0 15,6 
 

3003,9 5825,0 3514,0 39,7 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

2473,2 9292,0 5951,0 36,0 
 

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 7778,5 4966,0 36,2 
 

3600,0 10749,0 6411,5 40,4 
 

3039,6 9241,5 5286,0 42,8 

 31-40 3318,4 6730,5 4618,0 31,4 
 

3600,0 8157,5 4865,0 40,4 
 

3600,0 8157,5 4865,0 40,4 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 12425,0 7636,0 38,5 

 31-40 3600,0 10898,0 6445,0 40,9 
 

3600,0 10965,0 6455,0 41,1 
 

3600,0 10851,0 6998,0 35,5 

601-
800 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0 13079,0 4200,0 67,9 
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
       

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0         3600,0         3600,0       

Taula 6.6: Resultats de l’experiència computacional pel quart rang de OS. (Font: Pròpia) 

  



 

 

82 Memòria 

OS = [ 0.8 , 1 ] 

    A0 = 11-15   A0 = 16-20   A0 = 21-25 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 4965,0 4396,0 11,5 
 

357,9 3356,5 3356,5 0,0 
 

3319,4 11241,0 5372,0 52,2 

 11-20 2375,0 4437,0 4437,0 0,0 
 

3600,0 9080,0 4635,0 49,0 
 

3057,5 8540,5 4702,0 44,9 

 21-30 2117,5 5972,5 5803,0 2,8 
 

171,6 5998,0 5998,0 0,0 
 

3022,5 7487,5 4601,0 38,6 

 31-40 184,2 3294,0 3294,0 0,0 
 

310,2 4732,5 4732,5 0,0 
 

371,3 4443,5 4443,5 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 6200,0 4866,5 21,5 
 

3376,1 8299,5 6609,5 20,4 
 

3308,1 7244,0 3677,0 49,2 

 31-40 3600,0 9315,0 8795,0 5,6 
 

2195,8 6006,0 5998,5 0,1 
 

3323,3 8340,0 4514,0 45,9 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

601-
800 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
             

  

 11-20 
          

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

  

              
  

  
 

A0 = 26-30 
 

A0 = 31-35 
 

A0 = 36-40 

N m T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

  T(s) CT 
Millor 
Cota 

Dif. 
(%) 

50-
200 

 5-10 3600,0 9809,5 5430,5 44,6 
 

3319,2 7445,0 4524,0 39,2 
 

3005,9 6645,5 3359,0 49,5 

 11-20 3069,1 9956,5 4958,0 50,2 
 

1528,0 5172,5 3501,5 32,3 
 

1815,1 7669,5 5011,5 34,7 

 21-30 746,1 4549,0 4549,0 0,0 
 

3004,2 7223,5 3500,5 51,5 
 

1548,7 4741,5 3581,0 24,5 

 31-40 660,0 3677,0 3677,0 0,0 
 

3000,8 5106,0 3549,5 30,5 
 

440,4 4528,5 4528,5 0,0 

201-
400 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3364,8 20300,0 7808,5 61,5 

 21-30 3366,1 11193,5 5357,5 52,1 
 

3028,0 12696,5 6500,5 48,8 
 

3073,2 10527,5 5242,0 50,2 

 31-40 3140,1 10886,0 5524,5 49,3 
 

3033,0 13082,0 6783,5 48,1 
 

3033,0 13082,0 6783,5 48,1 

401-
600 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0 15550,0 7307,0 53,0 
 

3600,7 19888,5 8664,0 56,4 

601-
800 

 5-10 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0       
 

3600,0       
 

3600,0       

801-
1000 

 5-10 
     

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 11-20 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 21-30 3600,0 
    

3600,0 
    

3600,0 
  

  

 31-40 3600,0         3600,0         3600,0       

Taula 6.7: Resultats de l’experiència computacional pel cinquè rang de OS. (Font: Pròpia) 

Els resultats revelen l’impacte dels paràmetres A0, N, m i OS en el rendiment del model de PLEM. Tal 

com es pot observar, els factors que tenen un major impacte sobre el model són el nombre de 

tasques (N) i el nombre d’estacions (m). Concretament, a mesura que s’incrementa el valor de N i 

disminueix el valor de m el temps computacional creix (i el nombre de solucions òptimes i factibles 
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decreix). Conseqüentment també augmenta el nombre d’exemplars en què no s’obté cap solució o 

en què s’interromp l’execució del model per falta de memòria. A  les figures 6.3 i 6.4 es pot observar 

la tipologia dels resultats obtinguts (expressada en percentatge respecte el total d’exemplars de cada 

cas) per cadascun dels rangs dels paràmetres N i m, respectivament: 

 

Figura 6.3: Tipologia de resultats obtinguts pels diferents rangs de N. (Font: Pròpia) 

 

Figura 6.4: Tipologia de resultats obtinguts pels diferents rangs de m. (Font: Pròpia) 

Pel que fa a la resta de factors (la longitud de la peça A0 i el paràmetre OS) l’impacte que tenen sobre 

el rendiment del model és menor. Tal com s’observa a la figura 6.5, a mesura que s’incrementa el 

valor de A0 augmenta el percentatge d’exemplars en què es disposa d’alguna solució (ja sigui òptima 
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o factible) però el percentatge de solucions òptimes tendeix a decréixer. L’increment del valor de A0 

també es tradueix en un increment del temps computacional. Pel que fa a l’impacte del paràmetre 

OS, a mesura que augmenta la densitat del graf de precedències augmenta el temps computacional i 

disminueixen el nombre de solucions òptimes i factibles, tal com es pot observar a la figura 6.6. 

 

Figura 6.5: Tipologia de resultats obtinguts pels diferents rangs de A0. (Font: Pròpia) 

 

Figura 6.6: Tipologia de resultats obtinguts pels diferents rangs de OS. (Font: Pròpia) 

Pel que fa als exemplars en què s’ha trobat una solució òptima (un total de 112, els quals representen 

el 9,3 % del total d’exemplars de testatge), el temps computacional promig és de 449,4 segons. Pel 

que fa als exemplars en què s’ha trobat una solució factible (un total de 290, que representen el 

24,2% del total) la diferència promig entre el valor de la funció objectiu i la millor cota és del 27,5 %. 
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Conclusions i futures línies d’investigació 

En aquest treball es resol, per primera vegada a la literatura, la variant de l’AWALBP-L2 en la que 

existeixen relacions de precedència entre tasques i en la que, per cada tasca, només hi ha una estació 

de treball capaç de realitzar-la. L’objectiu del present treball és resoldre els nivells de decisió de 

l’assignació de tasques i de l’esquema de moviment, tot minimitzant el temps de cicle. Per fer-ho es 

presenta una estratègia de resolució que combina un conjunt de procediments metaheurístics i un 

model de PLEM. Aquesta estratègia de resolució s’avalua mitjançant una extensa experiència 

computacional. 

Els resultats computacionals revelen que l’impacte dels quatre paràmetres més rellevants del 

problema (nombre de tasques, nombre d’estacions, longitud de les peces i Order Strength) sobre el 

rendiment del model és molt desigual. El paràmetre que té una major incidència sobre el 

comportament del model és el nombre de tasques. Concretament, s’ha trobat una solució en el 74 % 

dels exemplars amb un nombre de tasques inferior o igual a 400. Pel que fa als exemplars amb un 

nombre de tasques inferior o igual a 200 s’ha obtingut una solució òptima en un 44 % dels casos, 

mentre que en els exemplars amb un nombre de tasques comprès entre 201 i 400 aquest 

percentatge ha estat del 3 %. En la majoria dels exemplars amb un nombre de tasques superior a 400 

no s’ha trobat cap solució després d’un temps computacional pràctic d’una hora, i en alguns casos el 

model no s’ha pogut executar per falta de memòria dels ordinadors emprats.  

També s’observa que els exemplars amb un nombre reduït d’estacions de treball resulten difícils de 

resoldre, mentre que s’obtenen millors resultats en els exemplars amb més de 20 estacions de 

treball. La incidència dels paràmetres restants sobre el rendiment del model és menor, i les 

condicions més favorables es troben per valors elevats de la longitud de les peces i valors petits del 

paràmetre Order Strength.   

Els resultats també revelen que els temps computacionals de la variant estudiada en aquest treball 

són molt superiors respecte d'altres variants de l’AWALBP-L2 presents a la literatura en què no es 

consideren relacions de precedència (Calleja et al, 2014). A més, la incidència del nombre d’estacions 

i la longitud de les peces sobre el rendiment del model resulta la contrària a la observada en aquest 

darrer treball. 

S’ha observat que, contràriament a la variant tractada en el present treball, la variant de l’AWALBP-L1 

en què no es consideren relacions de precedència (Calleja et al, 2014) tan sols requereix poques 

mil·lèsimes de segon per trobar una solució òptima. En canvi, al incorporar les relacions de 

precedència entre tasques l’AWALBP-L1 no resulta fàcil de resoldre. Així, si es tenen relacions de 
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precedència, resulta més pràctic centrar-se a resoldre l’AWALBP-L1 abans que l’AWALBP-L2 per 

aquells exemplars de dimensions elevades. 

És recomanable que les futures línies d’investigació es centrin en el disseny de procediments 

metaheurístics enfocats a proporcionar solucions per aquells exemplars en què no s’ha trobat cap 

solució, així com en millorar les solucions dels exemplars que no s’han resolt de forma òptima. Per 

fer-ho seria aconsellable disposar d’un temps computacional ampli (superior a una hora) i d’equips 

informàtics amb gran capacitat de memòria. 

També seria interessant resoldre els dos nivells d’optimització (L1 i L2) de la variant de l’AWALBP 

tractada en aquest treball mitjançant altres mètodes exactes, com per exemple procediments basats 

en Branch & Bound. Així mateix, per tots dos nivells d’optimització resultaria interessant plantejar 

mètodes de resolució aproximats. 

A més, seria interessant incorporar altres característiques al problema, com per exemple considerar 

que existeixen múltiples estacions de treball compatibles per a cada tasca o considerar que el temps 

de processament de les tasques depèn de l’estació en la qual es processen. 

Per últim, i de forma particular pel procediment de resolució proposat, resultaria interessant 

comprovar l’impacte que tindria sobre els resultats una acotació més precisa de determinades 

variables. Tot i que no s’espera que aquestes modificacions suposin una millora significativa en el 

rendiment del procediment de resolució, es proposen les següents dues re-formulacions:       

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗 = ⌈
𝐿𝑗

′ +𝑎𝑗−(𝐴−𝛥)−𝑚𝑎𝑥𝑎𝑢𝑥 𝜖 𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡
 (𝑎𝑢𝑥)

𝐴
⌉; 𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗 = ⌊

𝑅𝑗
′+𝑎𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥 𝜖 𝑋𝑓𝑎𝑐𝑡

 (𝑎𝑢𝑥)

𝐴
⌋. També es 

proposa comprovar si, pel model de PLEM de l’AWALBP-L2, resulta útil afegir la següent restricció:  

𝜂𝑠 ≤ ∑ ∑ 𝑏𝑗𝑠𝑘
𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑁
𝑗=1     (𝑠 = 𝐿𝐵𝑠 + 1, … , 𝑈𝐵𝑠). 
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ANNEX A: Cost del projecte 

El present projecte consisteix en un estudi d’investigació de caràcter teòric, el qual no s’ha implantat 

en cap línia de muntatge real. Ha estat realitzat per un estudiant amb la col·laboració i supervisió 

d’un professor. L’avaluació econòmica del projecte es realitza en base a les següents partides: cost 

del material i amortització de l’immobilitzat material i cost del temps dedicat.  

El cost del material i l’amortització del immobilitzat es detalla a la taula A.1. Per l’estudi de l’estat de 

l’art, el disseny dels procediments metaheurístics i la modelització matemàtica, el disseny i 

implementació dels algoritmes, l’anàlisi dels resultats i la confecció de la memòria s’ha emprat 

l’ordinador portàtil de l’estudiant. Per l’experiència computacional s’han emprat 4 ordinadors del 

laboratori de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials de l’ETSEIB (IOC). Pels diferents 

conceptes s’ha calculat el cost associat al projecte a partir del seu cost d’adquisició, el seu període 

d’amortització i el temps dedicat al projecte: 

Concepte Cost d’adquisició (€) Cost associat al projecte (€) 
Ordinador portàtil HP 6730b 899,00 € 150,00 € 
Ordinador laboratori IOC 1 1.000,00 € 50,00 € 
Ordinador laboratori IOC 2 1.000,00 € 50,00 € 
Ordinador laboratori IOC 3 1.000,00 € 50,00 € 
Ordinador laboratori IOC 4 1.000,00 € 50,00 € 
Material d’oficina i impressions 150,00 € 150,00 € 
TOTAL Cost Material  500,00 € 

Taula A.1: Cost del material. (Font: Pròpia) 

A continuació s’avalua el cost derivat del temps de desenvolupament del projecte, el qual s’ha 

realitzat entre els mesos de febrer i octubre de 2014. El cost de les hores de treball del projecte s’ha 

dividit en dos conceptes (veure taula A.2): les hores dedicades per part de l’estudiant (enginyer 

junior), que s’ha encarregat de desenvolupat el projecte, i les hores dedicades per part del professor 

(enginyer sènior), que ha dirigit i supervisat el projecte. Pel que fa al cost de les hores de treball, 

aquest s’ha considerat de 20 €/h per part de l’enginyer junior i de 60 €/h per part de l’enginyer 

sènior.  

Concepte Hores dedicades Cost horari (€ / h) Cost de les hores (€) 
Enginyer junior 650 h 20 € / h 13.000 € 
Enginyer sènior 50 h 60 € / h 3.000 € 
TOTAL Cost Temps   16.000 € 

Taula A.2: Cost del temps dedicat. (Font: Pròpia) 
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A la taula A.3 s’observa el cost total del projecte, el qual resulta dels costos materials i horaris (cost 

d’execució), el benefici que equivaldria a desenvolupar el projecte a una consultoria (benefici 

consultoria) i l’IVA aplicable (21 %). 

  

Cost d’execució 16.500,00 € 
        Costos de material 500,00 € 
        Cost del temps dedicat 16.000,00 € 
Benefici consultoria (10%) 1.650,00 € 
Cost sense IVA 18.150,00 € 
IVA (21 %) 3.811,50 € 
Cost TOTAL 21.961,50 € 

Taula A.3: Costos del projecte. (Font: Pròpia) 
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ANNEX B: Impacte ambiental del projecte 

Tal com s’ha especificat a la memòria del projecte, l’estudi efectuat tracta la resolució de l’AWALBP-

L2 des d’una perspectiva teòrica i d’investigació. Els procediments de resolució proposats s’han 

aplicat sobre exemplars genèrics de línies de muntatge i, per tant, no s’ha pogut quantificar l’impacte 

associat a l’aplicació sobre una línia de muntatge real. No obstant, es pot citar qualitativament 

l’impacte ambiental que es derivaria de l’aplicació dels procediments proposats sobre un cas 

industrial real. 

La implicació ambiental immediata de l’aplicació dels procediments de resolució proposats en un cas 

industrial real seria una millora de l’eficiència de la línia de muntatge tractada. Aquesta millora 

vindria ocasionada pel fet que la línia treballaria sota condicions òptimes de productivitat, fet que 

repercutiria directament en una disminució del consum energètic, així com en la disminució del 

temps total de treball necessari per assolir una producció determinada. Conseqüentment, les 

emissions atmosfèriques es veurien disminuïdes. 

A més, la disminució de l’energia requerida derivaria en una reducció directa del cost de compra de la 

mateixa, i la reducció de les emissions atmosfèriques permetria millorar la qualitat de vida de les 

zones industrials. 

Pel que fa a l’aspecte econòmic, la millora de la productivitat pot permetre una reducció de 

maquinària i de personal tot operant amb la mateixa taxa de producció, o bé augmentar la taxa de 

producció sense necessitat d’invertir en nova maquinària ni incorporar nou personal. No obstant, la 

reducció de personal es pot considerar un impacte social negatiu, motiu pel qual seria més 

convenient reorientar les tasques dels treballadors abans que prescindir dels seus serveis. En 

qualsevol cas, l’increment de la productivitat repercutiria en un augment del benefici de l’empresa. 
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ANNEX C: Explicació de les restriccions (Eq. 14) i (Eq. 38) 

Tal com s’ha explicat als apartats 5.1 i 5.2.1 de la memòria, per qualsevol parella de tasques h i j 

(essent h una tasca directament precedent de la tasca j) només cal assegurar que es compleixi la 

relació de precedència si es té que  𝐿𝑊ℎ
− 𝑅𝑊𝑗 

≤ 𝑎𝑗 − 𝑎ℎ < 𝑅𝑊ℎ
− 𝐿𝑊𝑗

. En la resta d’escenaris la 

relació de precedència es compleix sense necessitat d’imposar-la o bé es tracta d’un exemplar 

infactible. En aquest apartat es presenta una explicació sobre les restriccions (Eq. 14) i (Eq. 38), les 

quals garanteixen el compliment de les relacions de precedència en els models de PLEM de 

l’AWALBP-L1 i de l’AWALBP-L2, respectivament. A continuació, i per tal de facilitar l’explicació, es 

presenten els següents conceptes: 

Conceptes pel cas de l’AWALBP-L1: 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗 = ∑ 𝑠 · 𝑦𝑗𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖П𝑗

           𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. C.1) 

𝑃𝑒ç𝑎𝑗 = ∑ 𝑘 · 𝑦𝑗𝑠𝑘

(𝑠,𝑘)𝜖П𝑗

          𝑗 = 1, … , 𝑁 
(Eq. C.2) 

Conceptes pel cas de l’AWALBP-L2: 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗 = ∑ ∑ 𝑠 · 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑈𝐵𝑆

𝑠=1

          𝑗 = 1, … , 𝑁 (Eq. C.3) 

𝑃𝑒ç𝑎𝑗 = ∑ ∑ 𝑘 · 𝑏𝑗𝑠𝑘

𝑘𝑚𝑎𝑥𝑗

𝑘=𝑘𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑈𝐵𝑆

𝑠=1

           𝑗 = 1, … , 𝑁 

(Eq. C.4) 

Tal com es pot observar, la variable Etapaj pren el valor de l’etapa en la que es realitza la tasca j i la 

variable Peçaj pren el valor del nombre de vegades que s’ha d’avançar una distància igual a A la 

primera peça (peça P) per tal que la tasca j estigui dins de la seva finestra d’accessibilitat (j=1,...,N) en 

el moment en el que es realitza. 

A la següent taula (taula C.1) es mostren les possibles configuracions que es poden donar per 

qualsevol relació de precedència entre dues tasques h i j (essent h una tasca directament precedent 

de la tasca j) en funció dels valors que poden prendre les variables Etapaj i Peçaj: 
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Cas 
Posició relativa 

de les peces 
Etapes en què es 

processen 
Tipus de configuració 

1 

𝑃𝑒ç𝑎ℎ < 𝑃𝑒ç𝑎𝑗 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ < 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració factible 

2 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ = 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració factible 

3 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ > 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració factible 

4 

𝑃𝑒ç𝑎ℎ = 𝑃𝑒ç𝑎𝑗 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ < 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració factible 

5 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ = 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració factible 

6 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ > 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració infactible 

7 

𝑃𝑒ç𝑎ℎ > 𝑃𝑒ç𝑎𝑗 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ < 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració infactible 

8 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ = 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració infactible 

9 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ > 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗  Configuració infactible 

Taula C.1: Possibles configuracions de les relacions de precedència. (Font: Pròpia) 

Tal com es pot observar a la taula C.1, els cinc primers casos es corresponen a configuracions factibles 

(en què la relació de precedència sempre es compleix); per contra, els quatre darrers casos són 

configuracions infactibles (en les que la relació de precedència no es compleix). Les següent figures 

il·lustren un exemple esquemàtic per cadascuna de les nou configuracions. Per tal de simplificar els 

esquemes, es considera el cas particular en què ambdues tasques h i j (essent h una tasca 

directament precedent de la tasca j) es realitzen en la mateixa estació de treball. La finestra 

d’accessibilitat de dita estació de treball s’indica amb la regió grisa discontínua. En verd s’indica, per 

cada etapa estacionària, les tasques que es realitzen a l’etapa en qüestió, mentre que la resta de 

tasques es mostren de color blau.  

 

Figura C.1: Exemple de configuració factible del cas 1. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.2: Exemple de configuració factible del cas 2. (Font: Pròpia) 



 

 

92 Memòria 

 

Figura C.3: Exemple de configuració factible del cas 3. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.4: Exemple de configuració factible del cas 4. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.5: Exemple de configuració factible del cas 5. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.6: Exemple de configuració infactible del cas 6. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.7: Exemple de configuració infactible del cas 7. (Font: Pròpia) 
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Figura C.8: Exemple de configuració infactible del cas 8. (Font: Pròpia) 

 

Figura C.9: Exemple de configuració infactible del cas 9. (Font: Pròpia) 

A partir de la taula C.1 i de les 9 figures anteriors (figura C.1 fins a figura C.9) s’observa que, per a que 

es compleixi la relació de precedència entre les tasques h i j, n’hi ha prou amb que s’imposi la següent 

restricció (Eq. C.5): 

[(𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ ≤ 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗)˄(𝑃𝑒ç𝑎ℎ = 𝑃𝑒ç𝑎𝑗)]˅(𝑃𝑒ç𝑎ℎ < 𝑃𝑒ç𝑎𝑗)        𝑗 = 1, … , 𝑁; ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗 (Eq. C.5) 

Aquesta restricció (Eq. C.5) es pot expressar de forma lineal per l’AWALBP-L1 (Eq. C.6) i per 

l’AWALBP-L2 (Eq. C.7), tal com s’observa a continuació: 

𝑆 + 𝑃𝑒ç𝑎ℎ + 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ ≤ 𝑆 + 𝑃𝑒ç𝑎𝑗 + 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗                         𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗 (Eq. C.6) 

𝑈𝐵𝑆 + 𝑃𝑒ç𝑎ℎ + 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎ℎ ≤ 𝑈𝐵𝑆 + 𝑃𝑒ç𝑎𝑗 + 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎𝑗             𝑗 = 1, … , 𝑁;  ℎ𝜖 𝑇𝑃𝑗 (Eq. C.7) 

Finalment, si aquestes restriccions (Eq. C.6) i (Eq. C.7) s’apliquen únicament en aquells casos en què 

és necessari imposar el compliment de les relacions de precedència, s’obtenen les restriccions del 

model de l’AWALBP-L1 (Eq. 14) i de l’AWALBP-L2 (Eq. 38). 

 

 



 

 

94 Memòria 

ANNEX D: Models en llenguatge OPL 

En aquest apartat es presenten els models de les dues variants resoltes (AWALBP-L1 i AWALBP-L2) 

expressats en llenguatge OPL.  

Els models s’han resolt mitjançant el programa IBM ILOG CPLEX 12.6. Degut a que aquest software no 

suporta certes estructures matemàtiques (per exemple les corresponents a les restriccions (Eq. 5.15), 

(Eq. 5.16) i (Eq. 5.20)), algunes restriccions del AWALBP-L1 s’han expressat amb estructures que 

difereixen lleugerament de les presentades en els models.  

Per aquest motiu també ha calgut adaptar el format de les dades d’entrada del AWALBP-L1. 

Concretament, la informació del conjunt Пj s’ha expressat en el conjunt Bjs, el qual es defineix a 

continuació: 

Bjs número de vegades que cal avançar la primera peça (peça P) una distància igual a A ) de tal 

manera que la tasca j estigui dins de la seva  finestra d’accessibilitat a l’etapa s (j = 1,...,N;       

s = 1,...,S ). Si la tasca j no és visible a l’etapa s des de l’estació en la qual es processa el 

conjunt és buit.    

D.1. Model de PLEM de l’AWALBP-L1 

tuple j_s_k{ 
   int j; 
   int s; 
   int k; 
}; 
  
tuple j_s{ 
   int j; 
   int s; 
}; 
 
tuple h_j_s_k{ 
   int h; 
   int j; 
   int s;  
   int k;  
}; 
 
tuple h_j_s{ 
   int h; 
   int j; 
   int s;  
}; 
 
tuple j_s_o{ 
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   int j;  
   int s;  
   int o; 
}; 
 
//dades 
 
int N = ...; 
int T = ...; 
int Delta_cap = ...; 
int A = ...; 
int S = ...; 
int m = ...; 
float L [1..m] = ...; 
float R [1..m] = ...; 
float L_prima [1..N] = ...;   
float R_prima [1..N] = ...; 
{int} J[1..m] = ...; 
{int} J_0 = ...; 
{int} Xfact = ...;     
{int} TPj[1..N] = ...;   
float p[1..N] = ...; 
float a[1..N] = ...; 
int wj[1..N] = ...; 
float a1_min = min(j in J[1]) a[j]; 
float OS = ...; 
int LBs = ...; 
float Wmax = max(i in 1..m) (sum (j in J[i]) p[j]); 
 
int UBo[i in 1..m] = card(J[i]); 
 
int kmin[j in 1..N] = ftoi(ceil((L_prima[j] + a[j] - minl(R[1] + a1_min, A-
Delta_cap) - A + Delta_cap) / A)); 
 
int kmax[j in 1..N] = ftoi(floor((R_prima [j] + a[j]) / A)); 
 
{j_s} indices_Bjs = { <j,s> | j in 1..N, s in 1..S}; 
 
{int} Bjs [indices_Bjs] = ...; 
 
{j_s} indices_t = { <j,s> | j in 1..N, s in 1..S : card (Bjs[<j,s>]) >= 1}; 
 
{h_j_s} indices_z = { <h,j,s> | j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..S : card 
(Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>]) >= 1}; 
 
{j_s_o} indices_q = { <j,s,o> | j in 1..N, s in 1..S : card (Bjs[<j,s>]) >= 1, 
o in 1.. card(J[wj[j]])}; 
 
{j_s_k} indices_y = { <j,s,k> | j in 1..N, s in 1..S, k in kmin[j]..kmax[j] : k 
in Bjs[<j,s>]}; 
 
{h_j_s_k} indices_zaux = { <h,j,s,k> | j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..S, k in 
maxl(kmin[j], kmin[h]).. minl(kmax[j], kmax[h]) : k in (Bjs[<j,s>] inter 
Bjs[<h,s>])}; 
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//variables 
 
dvar int+ y[indices_y] in 0..1; 
dvar float+ C[1..S]; 
dvar float+ t[indices_t]; 
dvar int+ z[indices_z] in 0..1; 
dvar int+ q[indices_q] in 0..1; 
dvar int+ zaux[indices_zaux] in 0..1; 
 
//funció objectiu 
 
minimize sum(s in 1..S) C[s]; 
 
//restriccions 
 
subject to{ 
     
sum(s in 1..S) C[s] >= Wmax; 
           
forall(j in 1..N) 
 sum(s in 1..S, k in kmin[j]..kmax[j] : k in Bjs[<j,s>]) y[<j,s,k>] == 1; 
                   
forall(j in 1..N, h in TPj[j] : (L_prima [h] - R_prima [j] <= a[j] - a[h] < 
R_prima [h] - L_prima [j])) 

sum(s in 1..S, k in kmin[h]..kmax[h] : k in Bjs[<h,s>]) k*y[<h,s,k>]*S + 
sum(s in 1..S, k in kmin[h]..kmax[h] : k in Bjs[<h,s>]) s*y[<h,s,k>] <= S 
* sum(s in 1..S, k in kmin[j]..kmax[j] : k in Bjs[<j,s>]) k*y[<j,s,k>] + 
sum(s in 1..S, k in kmin[j]..kmax[j] : k in Bjs[<j,s>]) s*y[<j,s,k>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..S : card (Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>]) 
>= 1) 

t[<j,s>] >= t[<h,s>] + p[h] - 100000*(1 - z[<h,j,s>]); 
 
forall(i in 1..m, j in J[i], h in J[i] : j!=h, s in 1..S : (((card (Bjs[<j,s>]) 
>= 1) && (card (Bjs[<h,s>])) >= 1)), o in 2..UBo[i]) 

t[<j,s>] >= t[<h,s>] + p[h] - 100000*(2 - q[<h,s,o-1>] - q[<j,s,o>]); 
 
forall(i in 1..m, s in 1..S, o in 1..UBo[i]) 

sum(j in J[i] : card (Bjs[<j,s>]) >= 1) q[<j,s,o>] <= 1; 
 
forall(j in 1..N, s in 1.. S : card (Bjs[<j,s>]) >= 1) 

C[s] >= t[<j,s>] + p[j] * sum(k in kmin[j]..kmax[j] : k in Bjs[<j,s>]) 
y[<j,s,k>]; 

 
forall(j in 1..N, s in 1.. S : card (Bjs[<j,s>]) >= 1)      

sum(k in kmin[j]..kmax[j] : k in Bjs[<j,s>]) y[<j,s,k>] == sum(o in 
1..UBo[wj[j]]) q[<j,s,o>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1.. S : card (Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>]) 
>= 1) 

z[<h,j,s>] == sum(k in maxl(kmin[j], kmin[h]).. minl(kmax[j], kmax[h]) : 
k in (Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>])) zaux[<h,j,s,k>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..S, k in maxl(kmin[j], kmin[h]).. 
minl(kmax[j], kmax[h]) : k in (Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>])) 
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zaux[<h,j,s,k>] >= y[<j,s,k>] + y[<h,s,k>] -1; 
       
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..S, k in maxl(kmin[j], kmin[h]).. 
minl(kmax[j], kmax[h]) : k in (Bjs[<j,s>] inter Bjs[<h,s>])) 

2 * zaux[<h,j,s,k>] <= y[<j,s,k>] + y[<h,s,k>]; 
 
forall(i in 1..m, s in 1..S, o in 2..UBo[i]) 

sum(j in J[i] : card (Bjs[<j,s>]) >= 1) q[<j,s,o-1>] >= sum(j in J[i] : 
card (Bjs[<j,s>]) >= 1) q[<j,s,o>]; 

 
} 
 

D.2. Model de PLEM de l’AWALBP-L2 

 tuple j_s_k{ 
   int j; 
   int s; 
   int k; 
}; 
  
tuple j_s{ 
   int j; 
   int s; 
}; 
 
tuple h_j_s_k{ 
   int h; 
   int j; 
   int s;  
   int k;  
}; 
 
tuple h_j_s{ 
   int h; 
   int j; 
   int s;  
}; 
 
tuple j_s_o{ 
   int j;  
   int s;  
   int o; 
}; 
 
//dades 
 
int N = ...; 
int S = ...; 
int m = ...; 
float A = ...; 
float T = ...; 
float Delta_cap = ...; 
float R [1..m] = ...; 
float L [1..m] = ...; 
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float L_prima[1..N] = ...;   
float R_prima[1..N] = ...; 
{int} J[1..m] = ...; 
{int} J_0 = ...; 
{int} TPj[1..N] = ...; 
{int} Xfact = ...;   
float p[1..N] = ...; 
float a[1..N] = ...; 
int wj[1..N] = ...; 
float Wmax = max(i in 1..m) (sum (j in J[i]) p[j]); 
int LBs =  ...; 
float LBtc = T*LBs + Wmax; 
int SC0 = ...; 
float UBtc =  minl(SC0 + 200*LBs, sum(j in 1..N) p[j]); 
int UBs =  minl(ftoi(A) , LBs + ftoi(floor(0.005*(SC0 - Wmax - 1)))); 
float OS = ...; 
 
int UBo[i in 1..m] = card(J[i]); 
 
int kmin[j in 1..N] = ftoi(ceil((L_prima[j] + a[j] - 2*( A - Delta_cap)) / A)); 
 
int kmax[j in 1..N] = ftoi(floor((R_prima[j] + a[j]) / A)); 
 
int M[j in 1..N][s in 1..UBs] = ftoi( L_prima[j] - A * kmin[j] + a[j] - 
Delta_cap*(s-1)); 
 
int M_prima[j in 1..N][s in 1..UBs]= ftoi( A*(kmax[j] + Delta_cap) - R_prima[j] 
- a[j] + A-Delta_cap); 
 
{j_s_k} indices_b = { <j,s,k> | j in 1..N, s in 1..UBs, k in kmin[j]..kmax[j]}; 
 
{j_s} indices_t = { <j,s> | j in 1..N, s in 1..UBs}; 
 
{h_j_s_k} indices_zaux = { <h,j,s,k> | j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..UBs, k 
in maxl(kmin[j], kmin[h]).. minl(kmax[j], kmax[h])}; 
 
{h_j_s} indices_z = { <h,j,s> | j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..UBs}; 
 
{j_s_o} indices_q = { <j,s,o> | j in 1..N, s in 1..UBs, o in 1.. 
card(J[wj[j]])}; 
 
{j_s} indices_Bjs = { <j,s> | j in 1..N, s in 1..S}; 
 
{int} Bjs [indices_Bjs] = ...; 
 
//variables 
 
dvar boolean y[Xfact]; 
dvar float+ x in 0..A;  
dvar int+ delta[1..UBs] in 0..ftoi((A/Delta_cap))-LBs +1; 
dvar int+ mu[(LBs+1)..UBs] in 0..1; 
dvar int+ b[indices_b] in 0..1; 
dvar float+ C[1..UBs]; 
dvar float+ t[indices_t] in 0..UBtc; 
dvar int+ z[indices_z] in 0..1; 
dvar int+ q[indices_q] in 0..1; 
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dvar int+ zaux[indices_zaux] in 0..1; 
 
//funció objectiu 
 
minimize T*sum(s in (LBs+1)..UBs) mu[s] + T*LBs + sum(s in 1..UBs) C[s]; 
 
 
//restriccions 
 
subject to{ 
  
T*sum(s in (LBs+1)..UBs) mu[s] + T*LBs + sum(s in 1..UBs) C[s] <= UBtc - 1;  
 
LBtc <= T*sum(s in (LBs+1)..UBs) mu[s] + T*LBs + sum(s in 1..UBs) C[s]; 
  
forall(s in (LBs+1)..UBs) 

delta[s] <= ((A/Delta_cap) - LBs + 1) * mu[s]; 
  
Delta_cap * sum(s in 1..UBs) delta[s] == A;    
        
forall(s in 1..LBs) 
 1 <= delta[s]; 
 
forall(s in (LBs+1)..UBs) 
 mu[s] <= delta[s]; 
      
forall(s in (LBs+1)..(UBs-1)) 
 mu[s+1] <= mu[s]; 
       
forall(s in 1..UBs, j in 1..N, k in kmin[j]..kmax[j]) 

A*k - a[j] + x + Delta_cap*sum(l in 1..(s-1)) delta[l] >= L_prima[j] - 
M[j][s]*(1-b[<j,s,k>]); 

             
forall(s in 1..UBs, j in 1..N, k in kmin[j]..kmax[j]) 

A*k - a[j] + x +Delta_cap*sum(l in 1..(s-1)) delta[l] <= R_prima[j] + 
M_prima[j][s]*(1-b[<j,s,k>]); 

             
forall(j in 1..N) 
 sum(s in 1..UBs, k in kmin[j]..kmax[j]) b[<j,s,k>] == 1; 
           
forall(i in 1..m, s in (LBs+1)..UBs) 
 sum (j in J[i], k in kmin[j]..kmax[j]) b[<j,s,k>] <= card(J[i])*mu[s]; 
          
forall(j in 1..N, h in TPj[j] : (L_prima[h] - R_prima[j] <= a[j] - a[h] < 
R_prima[h] - L_prima[j])) 

sum(s in 1..UBs, k in kmin[h]..kmax[h]) k*b[<h,s,k>]*UBs + sum(s in 
1..UBs, k in kmin[h]..kmax[h]) s*b[<h,s,k>] <= UBs * sum(s in 1..UBs, k 
in kmin[j]..kmax[j]) k*b[<j,s,k>] + sum(s in 1..UBs, k in 
kmin[j]..kmax[j]) s*b[<j,s,k>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1..UBs) 

t[<j,s>] >= t[<h,s>] + p[h] - UBtc*(1 - z[<h,j,s>]); 
 
forall(i in 1..m, j in J[i], h in J[i] : j!=h, s in 1..UBs, o in 2..UBo[i]) 

t[<j,s>] >= t[<h,s>] + p[h] - UBtc*(2 - q[<h,s,o-1>] - q[<j,s,o>]); 
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forall(i in 1..m, s in 1..UBs, o in 1..UBo[i]) 
sum(j in J[i]) q[<j,s,o>] <= 1; 

 
forall(s in 1.. UBs, j in 1..N) 
       C[s] >= t[<j,s>] + p[j] * sum(k in kmin[j]..kmax[j]) b[<j,s,k>]; 
 
 
forall(j in 1..N, s in 1.. UBs)      

sum(k in kmin[j]..kmax[j]) b[<j,s,k>] == sum(o in 1..UBo[wj[j]]) 
q[<j,s,o>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1.. UBs) 

z[<h,j,s>] == sum(k in maxl(kmin[j], kmin[h]).. minl(kmax[j], kmax[h])) 
zaux[<h,j,s,k>]; 

 
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1.. UBs, k in maxl(kmin[j], 
kmin[h])..minl(kmax[j], kmax[h])) 

zaux[<h,j,s,k>] >= b[<j,s,k>] + b[<h,s,k>] -1; 
       
forall(j in 1..N, h in TPj[j], s in 1.. UBs, k in maxl(kmin[j], 
kmin[h])..minl(kmax[j], kmax[h])) 
    2 * zaux[<h,j,s,k>] <= b[<j,s,k>] + b[<h,s,k>]; 
 
forall(i in 1..m, s in 1..UBs, o in 2..UBo[i]) 

sum(j in J[i]) q[<j,s,o-1>] >= sum(j in J[i]) q[<j,s,o>]; 
 
x == sum (i in Xfact) i*y[i]; 
 
sum (i in Xfact) y[i] == 1; 
 
} 
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ANNEX E: Algoritmes en llenguatge java 

Els algoritmes dissenyats per la generació dels exemplars de testatge s’han implementat en el 

llenguatge de programació Java. Aquests algoritmes (generació de precedències, generació de 

l’esquema de moviment, etc.) s’han implementat en un únic programa. Pel que fa a la obtenció de les 

dades del conjunt d’instàncies de la literatura (Calleja et al., 2013), s’ha fet ús dels següents mètodes, 

els quals llegeixen i retornen els valors dels fitxers originals: 

 datos.getNumTareas(): retorna el nombre de tasques. 

 datos.getTarea(): accedeix a la informació de la tasca. 

 datos.getA(): retorna la coordenada de la tasca. 

 datos.getEstacion(): accedeix a la informació de l’estació. 

 datos.getL(): retorna l’extrem esquerra de l’estació de treball. 

 datos.getR(): retorna l’extrem dret de l’estació de treball. 

 datos.getId(): retorna l’identificador d’una tasca o estació. 

L’algoritme complet s’exposa a continuació: 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

import tuccojava.utiles.otros.*; 

import java.util.Random; 

import tuccojava.utiles.ficheros.*; 

 

public class AlgoritmeAWALBPambEsquemaAvançOptim { 

private static String PATH_EJEMPLARES = ".\\Ejemplares\\"; 

private static String PATH_ESCRITURA = ".\\"; 

 

public static void main(String[] args) { 

 String[] ejemplar = Ejemplares.LISTADO; 

 for (int i=0; i < ejemplar.length; i++) { 

  String nom_dat = "NOU_" + ejemplar[i]; 

  generarExemplar(ejemplar[i], nom_dat); 

  } 

} 
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public static void generarExemplar(String ejemplar, String NOM_DAT) { 

 

Data datos = new Data(PATH_EJEMPLARES + ejemplar); 

 

int auxiliar1; 

int auxiliar2; 

int auxiliar3; 

int auxiliar4; 

int auxiliar5; 

int auxiliar6; 

int auxiliar7; 

int auxiliar8; 

int auxiliar9; 

int auxiliar10; 

int auxiliar11; 

int auxiliar12; 

int aux1 = 0; 

int aux2 = 0; 

int aux3 = 0; 

double aux4 = 0; 

double aux5 = 0; 

int aux6; 

int aux7; 

int delta = 1; 

int x_L1; 

int N = datos.getNumTareas(); 

boolean noHiHaMesParelles = false; 

boolean condicio1; 

boolean condicio2; 

boolean condicio3; 

boolean condicio4; 

boolean condicio5; 

boolean condicio6; 

boolean parellaFactible; 

boolean tascahTePrecedents; 

boolean tascajTeSeguents; 
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double orderStrengthDesitjat = 0.04*Math.random(); 

double orderStrength = 0.0; 

int [][] matriuPrecedenciaDirectes = new int [N] [N]; 

int [][] matriuPrecedenciaIndirectes = new int [N] [N]; 

int [][] matriuAuxiliar = new int [N] [N]; 

int [] SumaFilesPrecedenciaDirectes = new int [N]; 

int [] SumaColumnesPrecedenciaDirectes = new int [N]; 

int [] SumaFilesPrecedenciaIndirectes = new int [N]; 

int [] SumaColumnesPrecedenciaIndirectes = new int [N]; 

int [] Lprima = new int [N]; 

int [] Rprima = new int [N]; 

int [] AvançEtapa = new int [(int) (datos.getA() - 1)]; 

 

while ((orderStrength < orderStrengthDesitjat) && (!noHiHaMesParelles)) {  

 

// Generem una parella de tasques aleatòries. 

 

Random rnd1 = new Random (); 

int h = (int) (rnd1.nextDouble() * (N) + 1); 

 

Random rnd2 = new Random (); 

int j = (int) (rnd2.nextDouble() * (N) + 1); 

 

// Avaluem les condicions necessàries per assignar la parella al graf 

 

if (h == j) {} 

else if (matriuAuxiliar [h-1][j-1] == 1) {} 

else { 

  condicio1 = (matriuPrecedenciaIndirectes[j - 1][h - 1] == 0); 

condicio2 = ( (datos.getTarea(j).getA() - datos.getTarea(h).getA() ) >= 

(datos.getEstacion(datos.getTarea(h).getEstacion().getId()).getL() - 

datos.getEstacion(datos.getTarea(j).getEstacion().getId()).getR() ) ); 

auxiliar10 = 0; 

tascahTePrecedents = false; 

while ((auxiliar10 <= N-1) && (!tascahTePrecedents)) { 

tascahTePrecedents = ( (matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar10][h - 

1]) ==1 ); 
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  auxiliar10++; 

  } 

 

auxiliar10 = 0; 

tascajTeSeguents = false; 

while ((auxiliar10 <= N-1) && (!tascajTeSeguents)) { 

tascajTeSeguents = ( (matriuPrecedenciaIndirectes[j - 1][auxiliar10]) 

==1 ); 

   auxiliar10++; 

  } 

 

  if ((!condicio1) || (!condicio2)) { 

   condicio3 = false; 

  } 

else { 

   condicio3 = true; 

  } 

 

auxiliar8 = 0; 

while (((tascahTePrecedents && !tascajTeSeguents) && condicio3) && 

(auxiliar8 <= N-1)) { 

  if ( matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar8][h-1] == 1 ) { 

condicio3 = ( (datos.getTarea(j).getA() - 

datos.getTarea(auxiliar8 + 1).getA())          >= 

(datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar8 + 

1).getEstacion().getId()).getL() - 

datos.getEstacion(datos.getTarea(j).getEstacion().getId()).ge

tR() ) ); 

  } 

else {} 

auxiliar8++; 

} 

 

 if (!condicio3) { 

  condicio4 = false; 

 } 

else { 
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  condicio4 = true; 

 } 

 

auxiliar8 = 0; 

while (((!tascahTePrecedents && tascajTeSeguents) && condicio4) && 

(auxiliar8 <= N-1)) { 

if ( matriuPrecedenciaIndirectes[j-1][auxiliar8] == 1 ) { 

condicio4 = ( (datos.getTarea(auxiliar8 + 1).getA() - 

datos.getTarea(h).getA()) >= 

(datos.getEstacion(datos.getTarea(h).getEstacion().getId()).g

etL()-datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar8 + 

1).getEstacion().getId()).getR() )); 

  } 

else {} 

auxiliar8++; 

} 

 

 if (!condicio4) { 

  condicio5 = false; 

 } 

else { 

  condicio5 = true; 

 } 

 

auxiliar8 = 0; 

auxiliar9 = 0; 

while (((tascahTePrecedents && tascajTeSeguents) && condicio5) && 

((auxiliar8 + auxiliar9 < 2*(N-1)))){ 

if ((matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar8][h - 1] == 1) && 

(matriuPrecedenciaIndirectes[j-1][auxiliar9] == 1)) { 

condicio5 = ((((datos.getTarea(j).getA() - 

datos.getTarea(auxiliar8 + 1).getA()) >= 

(datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar8 + 

1).getEstacion().getId()).getL() - 

datos.getEstacion(datos.getTarea(j).getEstacion().getId()).ge

tR() )) && ((datos.getTarea(auxiliar9 + 1).getA() - 

datos.getTarea(auxiliar8 + 1).getA()) >= 
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(datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar8 + 

1).getEstacion().getId()).getL() - 

datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar9 + 

1).getEstacion().getId()).getR() )) && 

((datos.getTarea(auxiliar9 + 1).getA() - 

datos.getTarea(h).getA()) >= 

(datos.getEstacion(datos.getTarea(h).getEstacion().getId()).g

etL() - datos.getEstacion(datos.getTarea(auxiliar9 + 

1).getEstacion().getId()).getR() )))); 

    if (auxiliar9 == N -1) { 

    auxiliar8++; 

    auxiliar9 = 0; 

   } 

   else { 

    auxiliar9++; 

   } 

  } 

  else { 

   if (auxiliar9 == N-1) { 

    auxiliar8++; 

    auxiliar9 = 0; 

   } 

   else { 

    auxiliar9++; 

   } 

  } 

 } 

 

condicio6 = (matriuPrecedenciaIndirectes [h - 1][j - 1] == 0); 

 

parellaFactible = (((((condicio1 && condicio2) && condicio3) && condicio4) 

&& condicio5) && condicio6); 

 

  if (parellaFactible == false) { 

   matriuAuxiliar [h-1][j-1] = 1; 

   aux3++; 

   if (aux3 == N*(N-1)) { 
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    noHiHaMesParelles = true; 

   } 

   else {} 

  } 

  else { 

   matriuPrecedenciaDirectes [h - 1] [j - 1] = 1; 

matriuPrecedenciaIndirectes [h - 1] [j - 1] = 1; 

auxiliar3 = -1; 

while ((auxiliar3) < N-1) { 

    auxiliar3++; 

auxiliar4 = 0; 

if ( matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar3] [h - 1] == 1) { 

matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar3] [j - 1] = 1; 

    }  

else if ( matriuPrecedenciaIndirectes[j - 1] [auxiliar3] == 1) { 

matriuPrecedenciaIndirectes[h - 1] [auxiliar3] = 1; 

} 

else {} 

   while (auxiliar4 <= N-1) { 

if ( (matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar3] [h - 1] == 

1) && (matriuPrecedenciaIndirectes[j - 1] [auxiliar4] 

== 1) ) { 

matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar3] 

[auxiliar4] = 1; 

} 

else {} 

auxiliar4++; 

    } 

} 

} 

 

auxiliar5 = -1; 

auxiliar7 = 0; 

while (auxiliar5 < N-1) { 

auxiliar5++; 

auxiliar6 = 0; 

while (auxiliar6 <= N-1){ 
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auxiliar7 = auxiliar7 + 

matriuPrecedenciaIndirectes[auxiliar5][auxiliar6]; 

   auxiliar6++; 

} 

} 

double numerador = 2.0*auxiliar7; 

double denominador = N*(N-1); 

orderStrength = numerador/denominador; 

} 

} 

 

// Generem les matrius SumaFiles i SumaColumnes 

 

for (int a=0; a<N; a++) {  

  for (int b=0; b<N; b++) { 

if ((matriuPrecedenciaDirectes [b][a] == 1) && 

(matriuPrecedenciaIndirectes[b][a] == 1)) { 

    SumaColumnesPrecedenciaDirectes [a]++; 

    SumaColumnesPrecedenciaIndirectes[a]++; 

   } 

   else if (matriuPrecedenciaIndirectes[b][a] == 1) { 

    SumaColumnesPrecedenciaIndirectes[a]++; 

   } 

   else {} 

  } 

} 

 

for (int a=0; a<N; a++) {  

  for (int b=0; b<N; b++) { 

if ((matriuPrecedenciaDirectes [a][b] == 1) && 

(matriuPrecedenciaIndirectes[a][b] == 1)) { 

    SumaFilesPrecedenciaDirectes [a]++; 

    SumaFilesPrecedenciaIndirectes[a]++; 

   } 

   else if (matriuPrecedenciaIndirectes[a][b] == 1) { 

    SumaFilesPrecedenciaIndirectes[a]++; 

   } 
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   else {} 

  } 

} 

 

// Escrivim les dades en els fitxers 

 

ioFile fichero = new ioFile(PATH_ESCRITURA + NOM_DAT, ioFile.MODO_ESCRITURA); 

 

// Escrivim el conjunt TPj 

 

fichero.escribir("TPj = ["); 

for (int a=0; a<N; a++) { 

  fichero.escribir("{"); 

  auxiliar12 = 1; 

  for (int b=0; b<N; b++) { 

if (matriuPrecedenciaDirectes [b][a] == 1) { 

if (auxiliar12 < SumaColumnesPrecedenciaDirectes [a]) { 

fichero.escribir(b+1 + ", "); 

auxiliar12++; 

} 

    else { 

     fichero.escribir(b+1 +""); 

    } 

   } 

   else {} 

  } 

  if (a < (N - 1)) { 

fichero.escribir("}," ); 

} 

  else { 

fichero.escribir("}"); 

  } 

} 

fichero.escribir("];"); 

fichero.escribirLn("\n"); 
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// Calculem el conjunt L' 

 

for (int a = 0; a < N; a++) { 

  aux5 = datos.getEstacion(datos.getTarea(a+1).getEstacion().getId()).getL(); 

  for (int b = 0; b < N; b++) { 

   if (matriuPrecedenciaIndirectes[b][a] == 1) { 

aux4 = 

datos.getEstacion(datos.getTarea(b+1).getEstacion().getId()).getL() + 

datos.getTarea(b+1).getA() - datos.getTarea(a+1).getA(); 

    if (aux4 > aux5) { 

     aux5 = aux4; 

    } 

    else {} 

   } 

   else {} 

  } 

  Lprima[a] = (int) aux5; 

} 

 

// Escrivim el conjunt L' 

 

fichero.escribir("L_prima = ["); 

for (int a = 0; a < (N-1); a++) { 

aux6 = Lprima[a]; 

fichero.escribir(aux6+0+""); 

fichero.escribir(","); 

} 

aux6 = Lprima[N-1]; 

fichero.escribir(aux6 + 0 + ""); 

fichero.escribir("];"); 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Calculem el conjunt R' 

 

for (int a = 0; a < N; a++) { 

 aux5 = datos.getEstacion(datos.getTarea(a+1).getEstacion().getId()).getR(); 

 for (int b = 0; b < N; b++) { 
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  if (matriuPrecedenciaIndirectes[a][b] == 1) { 

aux4 = 

datos.getEstacion(datos.getTarea(b+1).getEstacion().getId()).getR() + 

datos.getTarea(b+1).getA() - datos.getTarea(a+1).getA(); 

    if (aux4 < aux5) { 

     aux5 = aux4; 

    } 

    else {} 

   } 

   else {} 

  } 

  Rprima[a] = (int) aux5; 

} 

 

// Escrivim el conjunt R' 

 

fichero.escribir("R_prima = ["); 

for (int a = 0; a < (N-1); a++) { 

aux6 = Rprima[a]; 

fichero.escribir(aux6 + 0 + ""); 

fichero.escribir(","); 

} 

aux6 = Rprima[N-1]; 

fichero.escribir(aux6 + 0 + ""); 

fichero.escribir("];"); 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Calculem el conjunt Xfact 

 

int [] Xfactibles = new int [(int) (datos.getA())]; 

int finestramespetita = 11; 

int tascaAmbFinestraMesPetita = 0; 

 

for (int aux20 = 0; aux20 < N; aux20++) { 

  if ((Rprima[aux20] - Lprima[aux20]) < finestramespetita) { 

   tascaAmbFinestraMesPetita = aux20 + 1; 

   finestramespetita = Rprima[aux20] -Lprima[aux20]; 
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  } 

} 

 

// Ubiquem els extrems drets de la peça quan la tasca és visible a la seva finestra 

 

int aux30; 

aux30 = Lprima[tascaAmbFinestraMesPetita - 1]; 

int xaux = 0; 

  

while (aux30<= Rprima[tascaAmbFinestraMesPetita - 1]) { 

 xaux = 0; 

 for (int karestar = 0; karestar <=35; karestar++) { 

if (((aux30 + datos.getTarea(tascaAmbFinestraMesPetita).getA() -

karestar*datos.getA()) >= 0) && (aux30 + 

datos.getTarea(tascaAmbFinestraMesPetita).getA() -(karestar + 

1)*datos.getA()) <0) { 

Xfactibles [(int) ((aux30 + 

datos.getTarea(tascaAmbFinestraMesPetita).getA() -

karestar*datos.getA()))]= 1; 

   } 

  } 

  aux30++; 

} 

int numXfactibles = 0; 

for (int xfactmax = 0; xfactmax <= (int) (datos.getA()); xfactmax++) { 

  if (Xfactibles[xfactmax] == 1) { 

   numXfactibles++; 

  } 

} 

 

// Escrivim el conjunt Xfact: 

 

fichero.escribir("Xfact = {"); 

int auxauxaux = 0; 

 

for (int auxks= 0; auxks <= 37; auxks++) { 

  if (Xfactibles[auxks] == 1) { 
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   if (auxauxaux < (numXfactibles - 1)) { 

    fichero.escribir(auxks + ","); 

   } 

   if (auxauxaux == (numXfactibles - 1)) { 

    fichero.escribir(auxks + "};"); 

   } 

   auxauxaux++; 

  } 

} 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Escrivim el paràmetre OS 

 

fichero.escribir("OS = " + orderStrength + ";"); 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Calculem el valor de la cota LBs 

 

int xAvançMinim = 0; 

int d; 

int avançAcumulatLBs; 

int avançMaximLBs; 

int etapesLBs; 

int LBs = (int) (datos.getA()); 

int auxMesPetit; 

int avançMaximTasca; 

int auxEA; 

 

for (int x = 0; x <= aux6; x++) { 

  d = x; 

  avançAcumulatLBs = 0; 

  etapesLBs = 0; 

  while (avançAcumulatLBs < datos.getA()) { 

   avançMaximLBs = ((int) (datos.getA())) - avançAcumulatLBs; 

   for (int a = 0; a < N; a++) { 

auxEA = ((Lprima[a] - (d - (int) (datos.getTarea(a + 1).getA()))) % 

((int) (datos.getA()))); 
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    if (auxEA == 0) { 

     auxEA = (int) (datos.getA()); 

    } 

    if (auxEA < 0) { 

     auxEA = auxEA + ((int) (datos.getA())); 

    } 

    avançMaximTasca = auxEA + Rprima[a] - Lprima[a]; 

    if (avançMaximTasca < avançMaximLBs) { 

     avançMaximLBs = avançMaximTasca; 

    } 

   } 

   if ((avançMaximLBs + avançAcumulatLBs) > ((int) (datos.getA()))) { 

    avançMaximLBs = ((int) (datos.getA())) - avançAcumulatLBs;  

   } 

   d = d + avançMaximLBs; 

   avançAcumulatLBs = avançAcumulatLBs + avançMaximLBs; 

   etapesLBs++; 

  } 

  if (etapesLBs < LBs) { 

   LBs = etapesLBs; 

   xAvançMinim = x; 

  } 

} 

int LBsPrima = LBs; 

 

// Escrivim la cota LBs 

 

fichero.escribir("\n"); 

fichero.escribir("LBs = " + LBs + ";"); 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Generem l'esquema d'avanç amb el menor número d'etapes 

 

int [] avançAcumulatEtapa = new int [(int) (datos.getA()) + 1];  

x_L1 = xAvançMinim; 

 

 //Calculem l’avanç màxim per cada etapa i cada tasca 
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int etapa = 0; 

int avançMaxim; 

int avançMaximTasques; 

int auxiliarEA; 

int dEA = x_L1; 

int avançAcumulat = 0; 

 

while (avançAcumulat < datos.getA()) { 

  avançMaxim = ((int) (datos.getA()) - avançAcumulat); 

  for (int a = 0; a < N; a++) { 

auxiliarEA = ((Lprima[a] - (dEA - (int) (datos.getTarea(a + 1).getA()))) % ((int) 

(datos.getA()))); 

   if (auxiliarEA == 0) { 

    auxiliarEA = (int) (datos.getA()); 

   } 

  if (auxiliarEA < 0) { 

   auxiliarEA = auxiliarEA + ((int) (datos.getA())); 

  } 

  avançMaximTasques = auxiliarEA + Rprima[a] - Lprima[a]; 

  if (avançMaximTasques < 0) { 

avançMaximTasques = avançMaximTasques + ((int) (datos.getA())); 

  } 

  if (avançMaximTasques < avançMaxim) { 

   avançMaxim = avançMaximTasques; 

   } 

  } 

  if ((avançMaxim + avançAcumulat) >= ((int) (datos.getA()))) { 

avançAcumulatEtapa[etapa + 1] = avançMaxim + 

avançAcumulatEtapa[etapa]; 

   avançAcumulat = avançAcumulat + avançMaxim; 

   dEA = dEA + avançMaxim; 

  } 

  else { 

avançAcumulatEtapa[etapa + 1] = avançAcumulatEtapa[etapa] + 

avançMaxim; 
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avançAcumulat = avançAcumulat + (avançAcumulatEtapa[etapa + 1] - 

avançAcumulatEtapa[etapa]); 

dEA = dEA + (avançAcumulatEtapa[etapa + 1] - avançAcumulatEtapa[etapa]); 

  } 

  etapa++; 

} 

 

// Escrivim el paràmetre S 

 

fichero.escribir("S = " + etapa + ";"); 

fichero.escribirLn("\n"); 

 

// Generem el conjunt Bjs  

 

int [] numParellesSKtasca = new int [N]; 

int [][] matriuParellesSK = new int [(int) datos.getA()][2*N]; 

 

 //Avaluem les etapes en què és visible cada tasca 

 

int kmin = -1; 

int distanciaLinia = (int) (datos.getEstacion(datos.getTarea(1).getEstacion().getId()).getR()); 

for (int z = 1; z < N; z++) { 

if ((datos.getEstacion(datos.getTarea(z + 1).getEstacion().getId()).getR()) > 

distanciaLinia) { 

distanciaLinia = (int) (datos.getEstacion(datos.getTarea(z + 

1).getEstacion().getId()).getR()); 

  } 

} 

int kmax = ((int) (distanciaLinia / ((int) (datos.getA())))) + 2; 

int [][] conjuntBjs = new int [N*etapa][kmax]; 

int [] comptadorConjuntBjs = new int [N*etapa]; 

 

for (int j = 0; j < N; j++) { 

  aux7 = 0; 

  for (int s = 1; s <= etapa; s++) { 

   for (int k = kmin; k <= kmax; k++) { 



 

 

117 Resolució de l’AWALBP-L2 amb relacions de precedència mitjançant un model de PLEM i metaheurístiques 

if (((datos.getA()*k - datos.getTarea(j + 1).getA() + x_L1 + 

avançAcumulatEtapa[s - 1]) >= Lprima[j]) && ((datos.getA()*k - 

datos.getTarea(j + 1).getA() + x_L1 + avançAcumulatEtapa[s - 1]) <= 

Rprima[j])) { 

     matriuParellesSK[aux7][2*(j + 1) - 2] = s; 

     matriuParellesSK[aux7][2*(j + 1) - 1] = k; 

     conjuntBjs[((etapa*j) + (s- 

1))][(comptadorConjuntBjs[((etapa*j)   

+ (s-1))])] = k; 

comptadorConjuntBjs[((etapa*j) + (s-1))] = 

comptadorConjuntBjs[((etapa*j) + (s-1))] + 1; 

     aux7++; 

    } 

    else {} 

   } 

  } 

  numParellesSKtasca[j] = aux7; 

} 

 

// Escrivim el conjunt Bjs 

 

fichero.escribir("Bjs = ["); 

 

for (int ii = 1; ii <= N; ii++) { 

  for (int iii = 1; iii <= etapa ; iii++) { 

   if ((ii == N) && (iii == etapa)) { 

    for (int iiii = 1; iiii <= kmax; iiii++) { 

if (iiii == (comptadorConjuntBjs[(etapa*(ii - 1))+(iii - 1)])) { 

fichero.escribir("{" + conjuntBjs[((etapa)*(ii - 1) + (iii 

- 1))][iiii - 1] + "}"); 

      iiii = 100; 

     } 

     else if ((comptadorConjuntBjs[(etapa*(ii - 1))+(iii - 1)])  

== 0) { 

      fichero.escribir("{}"); 

      iiii = 100; 

     } 
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     else { 

fichero.escribir(+ conjuntBjs[(etapa)*(ii - 1) + (iii - 

1)][iiii - 1] + ""); 

     } 

    } 

   } 

   else { 

    for (int iiii = 1; iiii <= kmax; iiii++) { 

if (iiii == (comptadorConjuntBjs[(etapa*(ii - 1))+(iii - 1)])) { 

fichero.escribir("{" + conjuntBjs[((etapa)*(ii - 1) + (iii 

- 1))][iiii - 1] + "},"); 

      iiii = 100; 

     } 

     else if ((comptadorConjuntBjs[(etapa*(ii - 1))+(iii - 1)])  

== 0) { 

      fichero.escribir("{},"); 

      iiii = 100; 

     } 

    else { 

fichero.escribir(+ conjuntBjs[(etapa)*(ii - 1) + (iii - 

1)][iiii - 1] + ","); 

     } 

    } 

   } 

  } 

} 

fichero.escribir("];"); 

fichero.escribir("\n"); 

} 

} 
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ANNEX F: Testatge dels models 

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de tots dos models (AWALBPL1 i AWALBP-L2) s’han 

resolt diversos exemplars de prova generats manualment i s’ha comprovat que la solució sigui 

correcte i no incompleixi cap condició. 

A continuació es presenta, a mode d’exemple, un d’aquests exemplars de prova. Primerament es 

presenta el conjunt de dades d’entrada de l’exemplar, del qual se’n resol el primer nivell de decisió 

(AWALBP-L1) mitjançant un esquema de moviment calculat prèviament. Seguidament es resol el 

segon nivell de decisió (AWALBP-L2) amb les cotes obtingudes i es mostren els resultats obtinguts. 

Dades de l’exemplar de testatge:  

m = 3;  

N = 15; 

A = 15 

Delta_cap=1; 

T = 200; 

L = [0,11,22]; 

R = [10,21,32];  

J_0 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; 

J = [{1,2,3,4,5},{6,7,8,9,10},{11,12,13,14,15}]; 

p=[102,121,102,107,125,129,121,147,111,102,135,100,109,133,101]; 

a = [10,13,3,13,10,10,0,13,9,12,0,11,11,3,6];  

wj = [1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3];  

TPj = [{},{9},{},{10},{7},{7, 9},{},{1},{4},{3},{2},{9},{2},{2},{}]; 

L_prima = [0,10,0,10,1,13,11,11,14,11,23,22,22,22,22]; 

R_prima = [10,10,10,10,10,21,20,21,14,11,32,32,32,32,32]; 

Xfact = {8}; 

Dades de l’esquema de moviment pel model de l’AWALBP-L1:  

S = 2; 

Bjs = [{1},{},{},{1},{},{0},{},{1},{1},{},{2},{1},{1},{},{2},{},{},{1},{}, 

{1},{2},{1},{},{2},{},{2},{2},{},{2},{2}]; 

Solució obtinguda al resoldre l’AWALBP-L1: SC0 = 717, superior a Wmax (610). 
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Solució obtinguda al resoldre l’AWALBP-L2: Obtenim solució infactible. Això implica que la solució 

obtinguda al resoldre l’AWALBP-L1 ja és òptima. Ho comprovem permetent que la funció a optimitzar 

pugui prendre un valor igual a SC0 + T·LBs. En aquest cas, la funció objectiu de la solució obtinguda 

val 1117, confirmat que la solució inicial era òptima. La solució obtinguda es mostra a continuació: 

Varialbe bjsk 
 

Variable zhjs   Variable zauxhjsk  Variable Cs 
j s k Valor   j s k Valor 

 
h j s Valor   h j s k Valor  1..Ubs Valor 

1 1 -1 0   8 1 2 0 
 

9 2 1 1   9 2 1 0 0  1 449 

1 1 0 0   8 2 0 0 
 

9 2 2 0   9 2 1 1 1  2 268 

1 1 1 0   8 2 1 1 
 

10 4 1 1   9 2 2 0 0    

1 2 -1 0   8 2 2 0 

 

10 4 2 0   9 2 2 1 0  Variable 𝛿s 
1 2 0 1   9 1 0 0 

 
7 5 1 0   10 4 1 0 0  1..Ubs Valor 

1 2 1 0   9 1 1 1 
 

7 5 2 1   10 4 1 1 1  1 3 

2 1 0 0   9 2 0 0 
 

7 6 1 0   10 4 2 0 0  2 12 

2 1 1 1   9 2 1 0 
 

7 6 2 0   10 4 2 1 0    

2 2 0 0   10 1 0 0 

 

9 6 1 1   7 5 1 -1 0  Variable y[Xfact] 

2 2 1 0   10 1 1 1 
 

9 6 2 0   7 5 1 0 0  Xfact  Valor 

3 1 -1 0   10 2 0 0 
 

1 8 1 0   7 5 1 1 0  8 1 

3 1 0 1   10 2 1 0 
 

1 8 2 0   7 5 2 -1 0    

3 2 -1 0   11 1 0 0 

 

4 9 1 1   7 5 2 0 1  Variable x  
3 2 0 0   11 1 1 0 

 
4 9 2 0   7 5 2 1 0  Valor  

4 1 0 0   11 1 2 0 
 

3 10 1 0   7 6 1 0 0  8  

4 1 1 1   11 2 0 0 
 

3 10 2 0   7 6 1 1 0    

4 2 0 0   11 2 1 1 
 

2 11 1 0   7 6 2 0 0    

4 2 1 0   11 2 2 0 
 

2 11 2 0   7 6 2 1 0    

5 1 -1 0   12 1 1 0 
 

9 12 1 0   9 6 1 0 0    

5 1 0 0   12 1 2 1 
 

9 12 2 0   9 6 1 1 1    

5 1 1 0   12 2 1 0 
 

2 13 1 0   9 6 2 0 0    

5 2 -1 0   12 2 2 0 
 

2 13 2 0   9 6 2 1 0    

5 2 0 1   13 1 1 0 
 

2 14 1 0   1 8 1 0 0    

5 2 1 0   13 1 2 1 
 

2 14 2 0   1 8 1 1 0    

6 1 0 0   13 2 1 0 
 

    
  1 8 2 0 0    

6 1 1 1   13 2 2 0 
 

    
  1 8 2 1 0    

6 1 2 0   14 1 0 0 
 

    
  4 9 1 0 0    

6 2 0 0   14 1 1 0 
 

    
  4 9 1 1 1    

6 2 1 0   14 1 2 0 
 

    
  4 9 2 0 0    

6 2 2 0   14 2 0 0 
 

    
  4 9 2 1 0    

7 1 -1 0   14 2 1 1 
 

    
  3 10 1 0 0    

7 1 0 0   14 2 2 0 
 

    
  3 10 2 0 0    

7 1 1 0   15 1 0 0 
 

    
  2 11 1 0 0    

7 2 -1 0   15 1 1 0 
 

    
  2 11 1 1 0    

7 2 0 1   15 1 2 1 
 

    
  2 11 2 0 0    

7 2 1 0   15 2 0 0 
 

    
  2 11 2 1 0    

8 1 0 0   15 2 1 0 
 

    
  9 12 1 1 0    

8 1 1 0   15 2 2 0 
 

    
  9 12 2 1 0    

          
    

  2 13 1 1 0    

          
    

  2 13 2 1 0    

          
    

  2 14 1 0 0    

          
    

  2 14 1 1 0    

          
    

  2 14 2 0 0    

          
    

  2 14 2 1 0    

 Taula F.1: Valor de les variables de la solución obtinguda. (Font: Pròpia) 
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Variable qjso 

 

Variable tjs 

j s o Valor   j s o Valor   j s o Valor   
 

j s Valor 

1 1 1 0   6 1 1 0   11 1 1 0 11 
 

1 1 0 

1 1 2 0   6 1 2 0   11 1 2 0 11 
 

1 2 0 

1 1 3 0   6 1 3 1   11 1 3 0 11 
 

2 1 320 

1 1 4 0   6 1 4 0   11 1 4 0 11 
 

2 2 0 

1 1 5 0   6 1 5 0   11 1 5 0 11 
 

3 1 0 

1 2 1 1   6 2 1 0   11 2 1 1 11 
 

3 2 0 

1 2 2 0   6 2 2 0   11 2 2 0 11 
 

4 1 102 

1 2 3 0   6 2 3 0   11 2 3 0 11 
 

4 2 0 

1 2 4 0   6 2 4 0   11 2 4 0 11 
 

5 1 0 

1 2 5 0   6 2 5 0   11 2 5 0 11 
 

5 2 121 

2 1 1 0   7 1 1 0   12 1 1 1 12 
 

6 1 320 

2 1 2 0   7 1 2 0   12 1 2 0 12 
 

6 2 0 

2 1 3 1   7 1 3 0   12 1 3 0 12 
 

7 1 0 

2 1 4 0   7 1 4 0   12 1 4 0 12 
 

7 2 0 

2 1 5 0   7 1 5 0   12 1 5 0 12 
 

8 1 0 

2 2 1 0   7 2 1 1   12 2 1 0 12 
 

8 2 121 

2 2 2 0   7 2 2 0   12 2 2 0 12 
 

9 1 209 

2 2 3 0   7 2 3 0   12 2 3 0 12 
 

9 2 0 

2 2 4 0   7 2 4 0   12 2 4 0 12 
 

10 1 0 

2 2 5 0   7 2 5 0   12 2 5 0 12 
 

10 2 268 

3 1 1 1   8 1 1 0   13 1 1 0 13 
 

11 1 0 

3 1 2 0   8 1 2 0   13 1 2 0 13 
 

11 2 0 

3 1 3 0   8 1 3 0   13 1 3 1 13 
 

12 1 0 

3 1 4 0   8 1 4 0   13 1 4 0 13 
 

12 2 0 

3 1 5 0   8 1 5 0   13 1 5 0 13 
 

13 1 201 

3 2 1 0   8 2 1 0   13 2 1 0 13 
 

13 2 0 

3 2 2 0   8 2 2 1   13 2 2 0 13 
 

14 1 449 

3 2 3 0   8 2 3 0   13 2 3 0 13 
 

14 2 135 

3 2 4 0   8 2 4 0   13 2 4 0 13 
 

15 1 100 

3 2 5 0   8 2 5 0   13 2 5 0 13 
 

15 2 0 

4 1 1 0   9 1 1 0   14 1 1 0 14 
    4 1 2 1   9 1 2 1   14 1 2 0 14 
    4 1 3 0   9 1 3 0   14 1 3 0 14 
    4 1 4 0   9 1 4 0   14 1 4 0 14 
    4 1 5 0   9 1 5 0   14 1 5 0 14 
    4 2 1 0   9 2 1 0   14 2 1 0 14 
    4 2 2 0   9 2 2 0   14 2 2 1 14 
    4 2 3 0   9 2 3 0   14 2 3 0 14 
    4 2 4 0   9 2 4 0   14 2 4 0 14 
    4 2 5 0   9 2 5 0   14 2 5 0 14 
    5 1 1 0   10 1 1 1   15 1 1 0 15 
    5 1 2 0   10 1 2 0   15 1 2 1 15 
    5 1 3 0   10 1 3 0   15 1 3 0 15 
    5 1 4 0   10 1 4 0   15 1 4 0 15 
    5 1 5 0   10 1 5 0   15 1 5 0 15 
    5 2 1 0   10 2 1 0   15 2 1 0 15 
    5 2 2 1   10 2 2 0   15 2 2 0 15 
    5 2 3 0   10 2 3 0   15 2 3 0 15 
    5 2 4 0   10 2 4 0   15 2 4 0 15 
    5 2 5 0   10 2 5 0   15 2 5 0 15 
    

Taula F.2: Valor de les variables de la solución obtinguda. (Font: Pròpia) 
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Per últim, es facilita un esquema en el què s’observen els resultats obtinguts de l’esquema de 

moviment i l’assignació de tasques (veure figura F.2), així com el graf de precedències de l’exemplar 

de testatge (veure figura F.1). Pel que fa a l’esquema de la solució (figura F.2), per cada etapa 

estacionària s’indiquen les tasques de color vermell, verd i negre, en funció de si les tasques resten 

pendents de processar-se, es processen a l’etapa en qüestió o bé ja han estat processades, 

respectivament. 

 

Figura F.1: Graf de precedències de l’exemplar de testatge. (Font: Pròpia) 

 

Figura F.2: Esquematització de la solució de l’exemplar de testatge. (Font: Pròpia) 
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