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Resum 

Una empresa del sector de l’alimentació, decideix construir un nou centre de distribució de 
productes amb els processos de producció automatitzats, per tal de reduir el nombre 
d’operaris i eliminar problemes d’ergonomia. 

L’objectiu d’aquest projecte és verificar si el disseny proposat, compleix les especificacions 
de funcionament. En aquests tipus de sistemes on l’evolució de cada element de matèria es 
controlada per processos definits amb variables aleatòries i on es treballa amb moltes unitats 
de matèria alhora, es considera que la simulació és una bona solució per analitzar-los. 
Concretament, per realitzar la simulació s’utilitza el paquet informàtic WITNESS. Aquesta 
simulació permet comprovar les característiques del sistema, en règim de funcionament 
normal, així com els límits de capacitat en altres possibles règims de gestió i organització.  

A partir de les dades proporcionades per l’empresa s’analitza quin és el seu funcionament. 
Aquest anàlisi posa de manifest la complexitat dels moviments de matèria que es produeixen 
en la instal·lació, per tant, es considera convenient realitzar un estudi previ de la instal·lació 
per parts, abans d’abordar el model complet. De manera que es construeix un model per 
l’entrada de productes, un model per la preparació i sortida de comandes i el model  complet. 

Per extreure conclusions sobre el comportament de cada model es defineixen diferents 
experiments que permeten obtenir resultats de varies rèpliques independents. Posteriorment, 
els resultats obtinguts s’analitzen estadísticament per poder caracteritzar el comportament 
general del sistema. 

L’anàlisi estadístic permet observar que el disseny proposat, no compleix exactament les 
especificacions de funcionament. En base a aquest resultats obtinguts es proposen 
modificacions en el disseny, per millorar el seu funcionament. 
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1. Introducció 

1.1. Origen del projecte 

Una empresa del sector de l’alimentació es planteja l’automatització dels processo de 
producció amb l’objectiu d’augmentar el ritme de producció de comandes i de reduir el 
nombre d’operaris. Vol construir un nou  centre de distribució de productes de tal manera que 
absorbeixi els augments puntuals de la producció, treballant amb el mateix nombre de torns 
que es fa actualment però amb menys operaris per torn. 

Per comprovar que el nou centre de distribució compleix totes les especificacions requerides 
s’analitza, el disseny que l’empresa a fet, mitjançant la simulació. La finalitat d’aquesta 
simulació és verificar les característiques del sistema en règim normal de funcionament, així 
com els límits de capacitat en altres possibles règims de gestió i organització. 

En l’actualitat, l’empresa disposa d’un centre de distribució de productes alimentaris d’alta 
rotació, amb un total de 160 referències diferents i on la preparació de comandes es realitza 
manualment, treballant en tres torns i amb 12 operaris per torna. 
 

1.2. Objectiu del projecte 

Els objectius principals del projecte són: 

• Verificar, en règim de funcionament normal, si la nova planta dissenyada compleix les 
especificacions tècniques requerides.  

• Estudi de possibles millores. 

La verificació del funcionament permetrà, en el cas que es compleixin totes les 
especificacions requerides, ratificar el disseny o per altra part, quan no es compleixin les 
especificacions, detectar quin l’element del sistema que provoca el mal funcionament.  

A partir dels resultats obtinguts per als diferents elements del sistema, es fa un estudi per 
saber si es possible modificar el disseny proposat, amb la finalitat de millorar el seu 
funcionament.  
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1.3. Abast del projecte 

Es construeixen diferents models per representar  el funcionament del centre de distribució. 
La simulació d’aquests models es realitza amb el programa anomenat WITNESS, que és un 
paquet informàtic que permet aplicar els conceptes bàsics sobre sistemes productius i 
logístics, per realitza una simulació temporal del sistema estudiat. 

Es simulen diferents possibilitats de funcionament, per obtenir els resultats que permetran 
conèixer la capacitat dels diferents elements físics de la instal·lació. 
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2. Mètode resolució 

El sistema productiu es caracteritza per paràmetres, que es defineixen a partir de variables 
que varien amb el temps. Alhora, també conté processos controlats per variables aleatòries. 
La dificultat d’analitzar aquests tipus de sistemes creix al augmentar el nombre de variables i 
el nombre d’aconteixements aleatoris. 

En aquests tipus de sistemes, on l’evolució de cada element de matèria es controlada per 
diferents processos definits amb variables aleatòries i on es treballa amb moltes unitats de 
matèria alhora, es considera que la simulació és una bona solució per analitzar-los. 
 

2.1. Estudi de sistemes productius mitjançant la simulació 

L’objectiu de la simulació és la busqueda de la millora en els resultats tant a nivell 
operacional com tàctic. A més, la simulació de sistemes permet: 

• predir el comportament d’un sistema 

• avaluar el comportament d’un sistema en condicions específiques 

• analitzar la sensibilitat del funcionament d’un sistema a variacions de les variables 

• establir relacions entre diverses magnituds associades al sistema 

• comparar diferents sistemes de funcionament i determinar el més adequat 

Per tant, es considera oportú utilitzar la simulació per verificar el comportament de la 
instal·lació estudiada i posteriorment, realitzar un estudi de possibles millores. 

En aquest projecte, el sistema estudiat, el corresponent model i la posterior simulació 
responen a les següents característiques: 

• Sistema aleatori; sistema que conté processos controlats per variables aleatòries 

• Model aleatori; model que conté processos controlats per variables aleatòries 

• Simulació discreta; simulació de models, l’estat dels quals només es modifica en 
instants de temps concrets 
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2.2. Elecció del programa 

Les eines bàsiques que existeixen per crear models i simular-los són: 

• Programes de simulació; són paquets informàtics de tractament de dades. La seva 
utilització és senzilla i ràpida però tenen l’inconvenient de tenir aplicacions limitades 

• Llenguatges de programació; són llenguatges d’alt nivell. Són més versàtils però no 
permeten fer la construcció del model tan ràpidament.  

També existeixen els anomenats mètodes “ híbrids “, que combinen en proporcions variables 
la flexibilitat dels llenguatges de programació amb la fàcil i ràpida utilització dels simuladors. 

Per definir les característiques del sistema estudiat i assolir els objectius d’aquest projecte, 
es considera que amb els programes de simulació s’aconsegueixen uns resultats adequats. 
En el mercat existeixen diferents programes aptes per modelitzar sistemes discrets. El Taylor 
II o el WITNES en són alguns exemples. 

En el departament d’Enginyeria Mecànica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona  (E.T.S.E.I.B) es disposa del programa de simulació WITNESS, del 
qual, nombroses experiències prèvies en l’escola avalen la seva capacitat per afrontar casos 
com el que aquí es planteja.  
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3. Descripció de la instal·lació 

L’objectiu d’aquest capítol es descriure  les diferents zones de la instal·lació i els diferents 
processos que tenen lloc en el centre de distribució. 

3.1. Descripció física 

Les instal·lacions es composen de quatre zones principals: 

• Zona d’entrada de productes. 

• Magatzem de paletes. 

• Zones de preparació de comandes. 

• Zona d’expedicions. 

En la zona d’entrada de productes arriben les paletes que contenen els diferents productes 
de la instal·lació. Aquests productes es dipositen en el magatzem i serveixen per 
aprovisionar les dues zones de preparació de comandes existents en la instal·lació. Un cop 
preparades les comandes, aquestes són enviades cap a la zona d’expedicions per 
transportar-les a les diferents destinacions.  
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Fig.  3.1. Esquema general de la instal·lació 
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En la Fig. 3.1 es pot observar un esquema general d’aquest centre de distribució. Les línies 
discontinues que hi ha dins el magatzem, signifiquen que el magatzem està elevat i l’espai 
que deixa a sota s’utilitza com a llocs de treball. Això permet aprofitar al màxim l’espai 
disponible. 

Les unitats de càrrega entre les diferents zones de la instal·lació són: 

• paletes monoreferència: només contenen productes d’una sola referència. La unitat 
de transport entre proveïdors i magatzem, i la unitat d’emmagatzematge als 
prestatges és la paleta base 1200 mm x 800 mm. 

• paletes multireferència: es realitzen a les zones de preparació de comandes i poden 
contenir qualsevol dels 160 productes diferents existents en el magatzem. La unitat 
de connexió entre el magatzem i les tendes també és la paleta base 1200 mm x 800 
mm. 

• paletes buides: quan s’acaben els productes d’una paleta monoreferència situada en 
les zones de preparació de comandes, es genera una paleta buida base 1200 mm x 
800 mm. 

• paletes de paletes buides: consta de vuit paletes (base 1200 mm  x 800 mm) 
apilades. La unitat d’emmagatzematge és la pròpia paleta. 

 

3.1.1. Zona d’entrada de productes 

En aquesta zona es troben els elements necessaris per transportar les paletes des de la 
seva recepció fins a l’entrada del magatzem. Per poder portar a terme aquestes operacions 
es disposa: 

• Transportadors de rodets d’ingrés: la seva forma, amb els rodets partits, permet que 
l’operari pugui introduir la transpaleta i dipositar a sobre el transportador la paleta 
corresponent. 

• Control de pes: és un transportador de rodets muntat sobre una bàscula que permet 
comprovar si la paleta està dins els intervals de massa correctes.  

• Control de gàlib: és una estructura soldada al transportador de rodets que permet 
controlar que cap caixa que conté la paleta estigui mal col·locada, que entri una 
paleta excessivament alta o baixa. 
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• Transportador de cadenes: permet transportar una paleta dels transportadors de 
rodets d’entrada als transportadors de rodets de retorn de paleta defectuosa. 

• Transportadors de rodets: són els encarregats de fer avançar la paleta. En tot 
moment es manté la distància entre paletes consecutives. 

• Transportadors de rodets d’acumulació: també fan avançar les paletes però en 
aquest cas es permet l’acumulació de paletes sobre ells. 

• Carro transferidor 1: carrega / descarrega les paletes i les transporta a diferents llocs 
en funció de les necessitats del sistema.  

 

 

Transportador de 
rodets d’acumulació 

 

Carro transferidor (1) Transport
d’ingré

 

 

3.1.2. Magatzem de paletes 

El magatzem disposa de quatre plantes per emmagatzemar les paletes i està co
prestatges de varies profunditats. 

A la cota zero del magatzem és on es situen les zones de preparació de coman
també es troba en aquesta cota zero, 240 cel·les per emmagatzema paletes. 
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El magatzem disposa de: 

• Transportadors de rodets d’entrada: són transportadors de rodets per on avancen les 
paletes que han d’entrar al magatzem. 

• Transportadors de rodets de sortida: per on avancen les paletes en sortir del 
magatzem.  

• Tres transelevadors amb carro satèl·lit: per poder situar-se en una posició concreta 
del magatzem, disposen de dos moviments, horitzontal i vertical. A part, el carro 
satèl·lit es pot desplaçar pels prestatges i col·locar la paleta a una profunditat 
concreta. 

• Transportadors de cadenes: són necessaris per fer el canvi de direcció de la paleta 
que entra o surt del magatzem i així poder-se carregar sobre els carros satèl·lits dels 
diferents transelevadors. 

 

3.1.3. Zones de preparació de comandes 

La instal·lació disposa de dues zones per preparar les paletes que formen part de les 
diferents comandes. Aquestes zones de preparació de comandes estan situades a la cota 
zero del magatzem i sota dels prestatges, per aprofitar al màxim l’espai disponible. 
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Fig.  3.5. Detall zona de preparació de comandes 
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Per portar a terme la seva funció, aquestes zones disposen de (Fig.3.6 i Fig.3.7): 

• Tres operaris per zona; són els encarregats de conformar les paletes. 

• Transportadors de gravetat; realitzen la funció de pulmó de dues paletes 
monoreferència. 

• Línia de preparació de comandes; transportadors de rodets i transportadors de rodets 
d’acumulació, per on avança la paleta, sobre la qual els operaris aniran col·locant els 
diferents productes. 

• Desapilador de paletes; és un pulmó de paletes buides. 

• Manipuladors; permeten a l’operari manipular les caixes, de les paletes 
monoreferència,  que han de col·locar sobre la paleta que avança per la línia de 
preparació de comandes. 

• Enfardadores; són elements del sistema que asseguren l’estabilitat de les caixes de 
la paleta a mesura que aquesta avança per la línia de preparació de comandes. 

• Apilador de paletes; permet apilar les paletes buides que es generen en aquesta 
zona. 

• Carro transferidor 2: carrega totes les paletes de la zona 1 de preparació de 
comandes i les transporta a un lloc o un altre, en funció de quina paleta hagi carregat. 

 

-   Zona 1 de preparació de comandes  
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Fig.  3.6. Detall zona 1 de preparació de comandes 
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-   Zona 2  de preparació de comandes  
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3.2. Descripció funcional 

En aquest apartat es descriuen els diferents processos
distribució.  
 

3.2.1. Entrada de productes 
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3.2.2. Emmagatzematge 

Els transelevadors són els encarregats de transportar les paletes monoreferència, des de els 
transportadors de rodets d’entrada, que disposa cada transelevador, cap a les cel·les 
d’emmagatzematge de la instal·lació. Cada producte té assignat en les prestatgeries del 
magatzem una quantitat concreta de cel·les. 

La instal·lació disposa de tres transelevadors que treballen a la vegada però cada un en la 
seva zona, de manera que no hi ha interacció entre ells.  

Seguint la distribució de productes en el magatzem, apartat 5.1, el transelevador 1 és 
l’encarregat d’emmagatzemar i posteriorment subministrar a la zona 1 de preparació de 
comandes, els productes que corresponen a les referències de la 1 fins a la 40. 

El transelevador 2 és l’encarregat d’emmagatzemar els productes que corresponen a les 
referències de la 41 a la 120. Es a dir, ha de subministrar productes a les dues zones de 
preparació de comandes. 

El transelevador 3 és l’encarregat d’emmagatzemar i posteriorment subministrar a la zona 2 
de preparació de comandes, els productes que corresponen a les referències de la 121 fins a 
la 160. 

Per altra part, els transelevador 1 i el transelevador 3 poden subministrar, de les cel·les 
d’emmagatzematge situades a la cota zero del magatzem, paletes de paletes buides o 
emmagatzemar, en aquesta mateixa zona, les paletes de paletes buides que generen els 
apiladors de paletes. 
 

3.2.3. Preparació de comandes 

La distribució de productes en el magatzem (veure capítol 5) està feta de tal manera que 
provoca que les línies de preparació de comandes, tinguin sentits d’avanç de la paleta 
diferents. 

Cada zona de preparació de comandes està dividida en tres parts seguint la distribució de 
productes que s’ha fet en el capítol 5. A cada zona li correspon un operari, es a dir, cada 
operari es responsabilitza aproximadament d’una sisena part dels productes, repartits entre 
els dos costats de la línia de preparació de comandes. Alhora, perquè l’operari no hagi de fer 
desplaçaments molt llargs, la zona de treball disposa de varies posicions on l’operari pot 
parar la paleta i col·locar els productes. 
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tenen apilades vuit paletes cal transportar-les, sense parar-se en cap posició dels operaris ni 
en cap enfardadora, cap al magatzem.  

La instal·lació disposa de dos carros transferidors que treballen a la vegada però cada un en 
la seva zona, sense que hi hagi interacció entre ells.  

Les operacions que realitza el carro transferidor 1 són : 

• transportar paletes monoreferència des de la zona d’entrada de productes fins al 
transportador de rodets d’entrada del transelevador corresponent 

• transportar paletes multireferència de la línia de transportadors de la zona 2 de 
preparació de comandes  cap a la zona d’expedicions 

• transportar paletes buides de la línia de transportadors de la zona 2 de preparació de 
comandes fins a l’apilador de paletes d’aquesta zona 

• transportar paletes de paletes buides  

 dels transportadors de rodets de sortida del transelevador 1 o 3 

 al desapilador de la zona 1 de preparació de comandes  

 a la línia de transportadors de la zona 1 de preparació de comandes 

 als transportadors de rodets d’entrada del transelevador 1 o transelevador 3 

 des de la línia de transportadors de la zona 2 de preparació de 
comandes 

 des de l’apilador de paletes de la zona 2 de preparació de comandes 
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El  carro transferidor 2 realitza les següents operacions: 

• transporta paletes multireferència de la zona 1 de preparació de comandes 

 a la zona d’expedicions 

 a la de la zona 2 de preparació de comandes 

•  transporta paletes buides a l’apilador de paletes de zona 1 de preparació de 
comandes. 

• transporta paletes de paletes buides  

 de l’apilador de paletes de zona 1 de preparació de comandes a la línia de 
transportadors de la zona 2 de preparació de comandes 

 per al desapilador de la zona 2 de preparació de comandes 
 

3.2.4. Sortida de comandes 

Les paletes procedents de les zones de preparació de comandes, arriben a la zona 
d’expedicions mitjançant els carros transferidors de paletes. A continuació per uns 
transportadors de rodets, transportadors de rodets d’acumulació i dos taules giratòries 
encarregades de fer els canvis de direcció,  la paleta arriba un transportador de cadenes. 
Aquest transportador és  l’encarregat de subministrar-les a una de les quatre línies de sortida 
de comandes. 

Cada línia correspon a una comanda diferent. Així quan en una línia han arribat totes les 
paletes corresponents a una comanda ja es pot descarregar. Aleshores un operari, amb l’ajut 
d’una transpaleta, les agafa i les transporta al camió corresponent. 
 

3.2.5. Diagrama de fluxos  

Els fluxos de matèria que existeixen entre les diferents zones de la instal·lació són els 
següents. 
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-   Paletes monoreferència 

A partir de l’esquema general de la planta, Fig. 3.1, s’obté l’esquema de la Fig.3.10, més 
detallat i on es pot observar els fluxos de les paletes monoferència. 
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Fig.  3.10. Diagrama de  fluxos de les paletes monoreferència
el flux de paletes monoreferència per a cada transelevador, a partir de les 
es per aquests elements, apartat 3.2.2, i del flux d’entrada de paletes 

 calculat en l’apartat 5.2. 

ències que tracta la instal·lació, el transelevador 1 i el transelevador 3 només 
 i posteriorment subministren, 40 referències cadascun. Es a dir,  cada 
’encarrega, aproximadament, d’un quarta part de les 46 paletes/hora que 
tal·lació. Per tant, aquest transelevadors tenen de mitja un flux de 11,5 

selevador 2, emmagatzema i subministrar el doble de referències, per tant, té 
de 23 paletes/hora. 
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-   Paletes multireferència 

Una de les especificacions requerides per la nova instal·lació, és que ha de tenir un flux de 
sortida de paletes  multireferència de 65 paletes/hora.  

La distribució de productes en el magatzem, apartat 5.1, s’ha fet de tal manera que en la 
majoria de vegades amb els productes d’una sola zona de preparació de comandes, es 
pugui realitzar una comanda. Per tant, cada zona de preparació de comandes ha de produir 
aproximadament 32 paletes/hora.  

S’ha de tenir en cometé també, quan una paleta no pot ser acabada amb els productes de la 
zona 1 de preparació de comandes, existeix la possibilitat de flux entre les dues zones de 
preparació de comandes. Aproximadament, un 10% de les paletes multireferència de la zona 
1 han de passar a la zona 2 per ser acabades. Això equival a un flux de 3 paletes/hora. 

En el següent esquema, Fig. 3.11 , es pot observar el flux de les paletes multireferència. 
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-   Paletes buide

A mesura que s
de preparació d
preparació de co
Fig.  3.11. Diagrama de fluxos de paletes multireferència
s 

’acaben els productes de les paletes monoreferència, situades en les zones 
e comandes, es generen paletes buides que a través de la línia de 
mandes, van a parar als apiladors de paletes situats al final de cada línia.  
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El flux d’entrada de paletes monoreferència és de 46 paletes/hora i es sap del punt anterior, 
que cada zona de preparació de comandes, aproximadament, produeix la meitat de les 
paletes multireferència. Per tant, en cada zona de preparació de comandes es genera una 
mitja de 23 paletes buides per hora. 

En l’esquema de la Fig.3.12 es pot observar el recorregut que segueixen. 
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Fig.  3.12. Diagrama de fluxos de paletes buides 
tes buides 

piladors de paletes puguin subministrar paletes, és necessari que existeixi 
e paletes buides del magatzem als desapiladors.  

aletes buides conté vuit paletes, per tant, per absorbir la producció 
ecessita un flux de 8 paletes de paletes buides per hora. Com que, 
ada zona de preparació de comandes produeix la meitat de paletes 
a desapilador de paletes necessita 4 paletes de paletes buides per hora.  

x de paletes de paletes buides que va dels apiladors al magatzem. A partir 
buides que es genera en cada zona de preparació de comandes, s’obté 
e paletes genera aproximadament 3 paletes de paletes buides per hora.  
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En l’esquema de la Fig.3.13, es pot observar el recorregut de les paletes de paletes buides. 
Aquestes paletes poden seguir el recorregut que marquen les línies continues o el recorregut 
que marquen les línies discontinues, en funció de les necessitats del sistema. 

MAGATZEM

D
es

ap
ila

do
r

LC
1

Ap
ila

do
r

LC
2

Ap
ila

do
r

LC
1

D
es

ap
ila

do
r

LC
2

C
  a

  r
  r

  o
   

   
t  

r  
a 

 n
  s

  f
  e

  r
  i

  d
  o

  r
   

   
 1

C
 a

 r 
r o

   
t r

 a
 n

 s
 f 

e 
r i

 d
 o

 r 
   

2

Tr
an

se
le

va
do

r 
1

Tr
an

se
le

va
do

r 
3

MAGATZEM

Zona 1 de preparació de comandes

Zona 1 de preparació de comandes

Zona 2 de preparació de comandes

Zona 2 de preparació de comandes

Flux de paletes de paletes buides
del magatzem al desapilador LC2

Flux de paletes de paletes buides
de l'apilador LC2 al magatzem

Flux de paletes de paletes buides
de l'apildor LC1 al magatzem

Flux de paletes de paletes buides
del magatzem al despapilador LC1

 

 

 

 
 

 

Fig.  3.13. Diagrama de fluxos de paletes de paletes buides 
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4. Anàlisi del sistema  

En aquest capítol es fa un anàlisi del funcionament de la instal·lació a partir de les dades de 
partida proporcionades per l’empresa. 
 

4.1. Dades proporcionades per l’empresa 

L’empresa ha proporcionat el llistat de productes que tracta el centre logístic (annex A), les 
seves dimensions (volum) i la seva massa. Ha facilitat també la següent informació : 

• capacitat de la instal·lació 

• distribució de productes en el magatzem 

• dades sobre el flux de paletes multireferència 

• número de comandes / hora 

• número d’operaris i torns de treball 

• temps de cicle, velocitat i acceleració de les màquines  

La capacitat del magatzem que ens ha proporcionat l’empresa és de 5040 paletes. 

La producció està repartida en tres torns de treball de 7,5 hores cada torn. En aquest tres 
torns es produeix un total de 1079 m3 cada dia, producció que equival a 35 caixes/ m3. Però 
com que l’empresa vol absorbir els  possibles pics de producció que puguin aparèixer, 
decideix augmentar un 25% la producció. Aquest augment dona com a resultat una 
producció de 1350 m3/dia. Producció que equival a 65 paletes/hora. 

Aquesta producció de 65 paletes/hora, segons l’empresa, correspon a 9 comandes/hora. A 
més cada comanda es composa d’una mitja de 6 paletes. Així segons aquestes dades 
l’empresa obté en vint hores de treball 180 comandes. Finalment, cada comanda es 
composa d’una mitja de tres caixes per cada referència.  

Per realitzar la producció l’empresa disposa d’un total de sis operaris. Aquest operaris es 
divideixen entre les dues zones de preparació de comandes que disposa la instal·lació. Així 
per cada zona hi ha tres operaris.  
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-   Distribució dels productes en el magatzem 

La distribució de productes en el magatzem està feta de tal manera que, en la majoria de 
vegades, amb els productes d’una sola zona de preparació de comandes es pugui realitzar 
una comanda.  

A partir de dividir en quatre parts la planta magatzem, Fig. 4.1, es realitza l’esquema de la 
Fig. 4.2. per explicar com és la distribució de productes en el magatzem. 
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Fig.  4.1. Detall del magatzem en planta
 els productes que es col·loquen primer són el forts, seguits dels 
. Amb aquesta distribució el sentit d’avanç de la paleta, per la 
na 1de preparació de comandes, és de dreta a esquerra. 

la zona 1 de preparació de comandes sigui impossible realitza la 
un 10% de les paletes d’aquesta zona, la instal·lació s’ha 

 també existeix la possibilitat de flux, amb el carro transferidor 2, 
quest motiu, en la partició 3 i la partició 4 els productes que es 
ils seguit dels mitjans i per últim els forts. El sentit d’avanç de la 

rtador de la zona 2 de preparació de comandes, és d’esquerra a 
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Fig.  4.2. Esquema de la distribució dels productes en el magatzem 
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nàlisi de les dades de partida  

la informació facilitada per l’empresa s’obté dades sobre el flux de paletes 
ència (número de caixes/hora, els m3/paleta, temps que tarda en fer-se, etc) i sobre 
 paletes monoreferència (número de caixes/paleta, els m3/paleta). També es calcula 
de cicle per operari. 

e la producció diària de paletes multireferència i del nombre de caixes per m3 que 
questa producció, es calcula el nombre de caixes que es produeixen diàriament. A 
quest valor es calcula les caixes produïdes cada hora i juntament amb les 
ora que l’empresa dona com a dada de producció, es calculen les caixes que conté 
ta. Per últim  es calcula el volum ocupat per aquestes caixes. Els resultats obtinguts 

na mitja de 2100 caixes/hora. 

na mitja de 33 caixes/paleta. 

e mitja un volum de 0,92 m3/paleta. 

nir una producció de paletes multireferència de 2100 caixes/hora, entre els sis 
i sabent que en cada comanda hi ha un mitja de tres caixes per referència, els 
han de col·locar una total de 700 referències/hora. Per tant cada operari ha de fer 
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116 desplaçaments/hora, que equivalen a un temps de cicle per operari de 30 segons cada 
desplaçament. 

Com que en cada paleta multireferència hi ha una mitja de 33 caixes i en cada comanda hi 
ha com a mitja tres caixes per referència, en cada paleta hi haurà aproximadament 11 
referències diferents. Per tant si el temps de cicle d’un operari és de 30 segons, el temps 
total que tarda una paleta en conformar-se es de 330 segons. 
 

-   Anàlisi del llistat de productes 

En el llistat proporcionat per l’empresa, es poden trobar fins a 160 productes diferents. 
Segons la resistència o possible deformació en posar altres productes a sobre, aquestes 
productes estan classificats en tres grups: 

• productes forts: tenen aproximadament una massa de 15 kg i són productes que per 
les seves característiques són difícils que es deformin quan se’ls hi col·loca pes a 
sobre 

• productes mitjans: tenen aproximadament una massa de 12 kg. Aquest són 
productes menys resistents que els anteriors 

• productes fràgils: tenen aproximadament una massa de  5 kg  i si se’ls hi col·loca 
molt pes a sobre es podrien aixafar. 

Analitzant el llistat de productes en funció de si és un producte fort, mitjà o fràgil, s’obté el 
següent resultat: 

• un total de 68 referències corresponents a productes forts 

• un total de 28 referències corresponents a productes mitjans 

• un total de 64 referències corresponents a productes fràgils 

En el llistat es disposa per cada producte del nombre de caixes per paleta i del volum que 
aquestes ocupen. A partir d’aquestes dos dades s’obté que una paleta monoreferència, 
conté de mitjana  46 caixes i que aquestes 46 caixes ocupen un volum de 1,3 m3 per paleta. 
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4.3. Flux d’entrada de paletes monoreferència 

L’empresa no ha proporcionat dades sobre l’entrada de paletes monoreferència. És a partir 
de les dades de producció de paletes multireferència proporcionades per l’empresa i de 
l’anàlisi del llistat de productes, que es calcula el flux de paletes monoreferència que ha 
d’entrar diàriament a la instal·lació, per obtenir la producció  especificada per l’empresa. 

El resultat obtingut és de 1038 paletes/dia. Però depenent si es treballa entrant paletes en 
dos o tres torns, es té la següent taula: 

 
Hores treballades /dia 15 22,5

Flux d’entrada 
(paletes/hora) 65 46 

Taula 4.1. Flux d’entrada de pales monoreferència 
 

4.4. Distribució de les cel·les d’emmagatzematge  

Les paletes monoreferència s’emmagatzemen en una de les quatre plantes de que disposa 
el magatzem, a més, els transportadors de gravetat de les zones de preparació de 
comandes contenen dos paletes monoreferència per cada producte. 

Per tant, per emmagatzemar les paletes monoreferència es disposa en la instal·lació de 5120 
cel·les d’emmagatzematge. Si existeixen 160 productes diferents, cada producte disposarà 
d’un total de 32 cel·les distribuïdes entre les quatre plantes del magatzem i la zona de 
preparació de comandes. 

A part la cota zero del magatzem també disposa de 240 cel·les d’emmagatzematge, en les 
quals s’emmagatzemen les paletes de paletes buides. 
 

4.5. Nombre de referències per camió 

És necessari conèixer el nombre de referències que porten els camions, ja que depenent de 
si porten una sola referència o varies, el funcionament i la distribució de paletes en el 
magatzem variarà. Abans però, és necessari conèixer el nombre de camions que arriben 
diàriament a la instal·lació i quin és el flux d’entrada de paletes monoreferència per hora. 
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Tal com s’ha calculat en l’apartat 5.3, el flux d’entrada de paletes monoreferència és de 1038 
paletes/dia. Cada camió que arriba porta un total de 32 paletes monoreferència, per tant en 
un dia arriben aproximadament 33 camions. 

El temps que tarda un operari en descarregar una paleta està estandarditzat en 80 segons. 
Per tant, en descarregar tot un camió tarda aproximadament 43 minuts. 

Com mostra la Taula 4.1, el flux d’entrada de paletes monoreferència depèn de les hores que 
es treballin diàriament entrant paletes al magatzem. Quan només es disposa d’un sol operari 
per torn i depenent de si es treballa en dos o tres torns, s’obté el següent resultat: 

 
Hores treballades/dia 15 22,5

Flux entrada 
(paletes/hora) 65 46 

Temps descarrega  
camió (min) 30 42 

Taula 4.2. Temps que tarda un operari en descarregar tot un camió 
 

En la Taula 4.2. es pot observar que quan es treballa només dos torns, 15 hores cada dia, 
s’ha d’aconseguir un flux d’entrada de 65 paletes/hora. Això vol dir l’operari ha de 
descarregar el camió en 30 minuts, es a dir, que descarrega una paleta molt per sota del 
temps mig considerat estàndard. 

Com a conseqüència de l’anterior, es planteja la possibilitat de descarregar dos camions 
alhora i per poder fer-ho, és necessari augmentar el número d’operaris a dos. L’inconvenient 
en aquest cas, és que si només tarden 43 minuts en descarregar els dos camions i assolir el 
flux d’entrada necessari, queden 17 minuts en els quals els operaris estan parats.  

S’arriba a la següent conclusió: 

 un sol operari per torn que entra paletes al magatzem 

 es treballa entrant paletes un total de 22,5  hores/dia 

 un flux d’entrada de paletes monoreferència de 46 paletes/hora 
 

Per tant, quan arriben camions carregats amb una sola referència, el magatzem disposa 
d’una autonomia aproximadament de cinc dies. El problema està en que al cinquè dia 
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haurien d’entrar totes les 160 referències i això és impossible,  ja que com a màxim en un dia 
poden entrar 32 referències diferents. 

Una solució al problema anterior es no esperar al cinquè dia, si no que comencin a arribar 
camions abans. Aquesta solució  tampoc és viable ja que es donaria el cas que hi hauria 
més de 32 paletes monoreferència per alguns productes i cada producte només disposa d’un 
de 32 cel·les d’emmagatzematge (apartat 4.4). 

Amb dues referències diferents per camió es garanteix una autonomia del magatzem de 2,5 
dies. En aquest cas, de les quatre plantes que disposa la instal·lació per emmagatzemar 
paletes monoreferència, dos es dediquen a complir la funció d’emmagatzematge de les 
paletes monoreferència que arriben, mentre que les dos restants, realitzen la funció 
d’aprovisionament de paletes monoreferència per a les diferents zones de preparació de 
comandes. En aquesta distribució es disposa, per cada producte, de 16 cel·les 
d’emmagatzematge buides i 16 cel·les ocupades per paletes monoreferència.  

Finalment es conclou que: 

• arriben camions carregats amb dues referències diferents. 

• el magatzem disposa de 

 dos plantes per emmagatzemar paletes monoreferència. 

 dos plantes que tenen la funció d’aprovisionar les zones de picades. 

 

4.6. Funcions dels operaris 

Al explicar el funcionament de les línies de comandes, ja s’han introduït quines són les 
diferents tasques dels operaris. Les seves funcions són: 

• col·locar productes sobre la paleta que avança per  la línia de preparació de 
comandes 

• el primer operari de cada línia s’ha de desplaçar al desapilador de paletes 
corresponent per col·locar la paleta buida, sobre la qual els operaris van col·locant les 
caixes corresponents als productes que composen la paleta multireferència 

• els operaris han d’anar col·locant sobre la línia, les paletes buides que es van 
generant en les zones de preparació de comanes 
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Per obtenir el nombre de comandes que es preparen, primer es calcula el flux obtingut quan 
al temps mig que tarda el primer operari de cada línia de preparació de comandes en fer una 
paleta multireferència, se li suma el temps que tarda en desplaçar-se al desapilador de 
paletes i col·locar la paleta buida sobre la línia de preparació de comandes. Es considera que 
per fer aquest desplaçament necessita aproximadament d’uns 30 segons. 

Després, sobre aquest flux calculat, es comprova com influeix el temps que cada operari 
perd en col·locar sobre la línia de preparació de comandes, les paletes buides que es van 
generant en les zones de preparació de comandes. 

-   Ritme de preparació de comandes 

Cada operari ha de col·locar aproximadament un terç de les 11 referències diferents que 
conté cada paleta multireferència, per tant la paleta està parada uns 110 segons en cada 
operari. Però al primer operari se li ha de sumar al temps anterior, els 30 segons que tarda 
en desplaçar-se i col·locar la paleta buida. Aquest operari té doncs un cicle de treball de 140 
segons. 

La conseqüència d’aquest increment en el temps de cicle del primer operari, provoca que 
mentre que aquest treballa al 100%, el segon i tercer operaris, al tenir un temps de cicle 
inferior, estan un estona parats. Amb un temps de cicle per al primer operari de 140 segons 
s’obtenen aproximadament 52 paletes multireferència. 

-  Influència de les paletes buides que es van generant en les zones de preparació de   
comandes 

Cada línia de preparació de comandes produeix aproximadament 32 paletes multireferència 
per hora. Durant aquesta producció es genera una mitjana de 23 paletes buides en cada 
zona de preparació de comandes. Per tant, cada operari genera aproximadament 8 paletes 
buides per hora.  

Es a dir, cada operari en una hora: 

 realitza 32 paletes multireferència 

 genera 8 paletes buides 

per tant, cada quatre paletes multireferència es genera una paleta buida. Els 30 segons que 
l’operari tarda en col·locar aquesta paleta buida sobre la línia de preparació de comandes, es 
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reparteixen entre les quatre paletes multireferència. El nou temps de cicle que s’obté pel 
primer operari és de 147,5 segons. 

La influència d’aquestes paletes generades en les zones de preparació de comandes, és una 
nova  disminució en el flux de sortida de paletes multireferència. El nou flux resultant és de 
49 paletes multireferència per hora. 
 

4.7. Composició de les comandes 

Les dades que ha proporcionat l’empresa, sobre les comandes, corresponen a un producció 
de 1079 m3/dia, sense considerar l’augment de producció per absorbir els pics de producció. 
Per aquesta producció l’empresa a proporcionat les dades següents: 

• 9 comandes/hora 

• cada comanda es composa d’una mitja de 6 paletes 

El flux de sortida que s’obté amb les dades anteriors és de 54 paletes/hora, en canvi, 
l’empresa vol un disseny de la instal·lació per un flux de sortida de 65 paletes/hora. 

Si es manté el nombre de comandes per hora proporcionat per l’empresa, per assolir el flux 
de 65 paletes/hora, aproximadament el nombre mig de paletes per comanda ha de ser 7 
paletes. 

En canvi, si es vol mantenir el nombre de paletes per comanda proporcionant per l’empresa, 
amb un flux de sortida de 65 paletes/hora s’obtenen aproximadament 11 comandes. 

Es considera que el centre de distribució té sempre els mateixos clients. Si es produeix un 
pic de producció és degut a que hi ha un augment en la demanda de productes per part de 
les diferents destinacions, amb el conseqüent augment de paletes per comanda. Per tant, 
cada comanda es composa d’una mitja de 7 paletes multireferència. 
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5. Descripció del WITNESS 

En aquest capítol es fa una descripció del programa i dels elements utilitzats per modelitzar 
la instal·lació objecte d’estudi. 

WITNESS és un paquet informàtic que permet simular sistemes productius i logístics en 
general, utilitzant els paràmetres definits en aquests sistemes i modelitzant les parts que 
corresponen al model real. En el programa es troben predefinits una sèrie d’elements, als 
que es pot variar les seves característiques inicials fins que s’adaptin al sistema estudiat i 
després es pot construir una xarxa lògica de flux dins del sistema. 
 

5.1. Construcció d’un model 

En la construcció d’un model per un sistema productiu real es poden seguir les següents 
fases. 
 

-   Definició dels elements de disseny 

En aquesta part es defineixen els elements necessaris per reproduir el sistema estudiat. El 
WITNESS permet generar ràpidament elements del sistema que s’està construint, ja que 
disposa d’elements de disseny ja definits i que s’utilitzen com a patró. 

Un cop definits el elements que formaran part del model, es visualitzen en la pantalla de 
disseny, col·locant-los de manera que s’intenti reproduir, a grans trets, el lay-out. De manera 
que es pugui seguir la simulació del model amb més facilitat.  
 

-   Caracterització dels elements de disseny 

En aquesta fase és on es defineixen els paràmetres propis de cada element, per 
personalitzar el sistema estudiat. 
 

-   Definició de fluxos 

Una vegada col·locats i definits els elements en el model, es defineix la connexió entre els 
elements.  
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Aquestes relacions són les que controlen el moviment dels elements de matèria, així com 
també el principi i final dels processos.  
 

5.1.1. Elements físics 

El WITNESS disposa d’una sèrie d’elements físics que es poden utilitzar per modelitzar el 
sistema real. 
 

-   Elements de matèria 

Les entitats són utilitzades per representar els elements que es mouen per la planta. 
Aquestes entitats, poden moure’s i fins i tot combinar-se amb altres entitats mentre es van 
movent al llarg del model. 

Al crear aquestes entitats cal definir si són actives, quan una quantitat concreta d’entitats es 
posa en el model en un moment concret o passives, quan altres elements de la simulació 
estiren d’elles des d’un subministrament infinit. 

Les arribades de matèria actives tenen definides un temps entre arribades així com una 
capacitat màxima. 
 

-   Magatzems o pulmons 

Es tracta dels llocs on estan emmagatzemades les entitats. Aquests elements són del tot 
passius, per que les entrades i sortides de matèria dependrà dels altres elements a que es 
troben connectats. 
 

-   Màquines 

Les màquines són els elements físics que actuen sobre les entitats, freqüentment les 
transformen d’alguna manera. Es a dir, representen qualsevol treball que s’ha de realitzar 
sobre les entitats, en qualsevol moment, processant-les i enviant-les al següent destí.  

Les màquines gasten temps processant les entitats, canviant d’estat a un altre, al mateix 
temps que les fan avançar. Per realitzar totes operacions possibles, es disposa de diferents 
tipus de màquines. 
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-   Transportadors 

Simulen els transportadors d’un sistema productiu, per tant, els elements col·locats sobre ells 
aniran desplaçant-se segons avanci el transportador. Existeixen dos tipus de transportadors: 

• conveyor fixe: manté una distància constant entre les entitats, de manera que si el 
transportador para, les entitats continuen mantenint la distància constant 

• conveyor queueing: permet acumular entitats fins que el transportador està ple 

Per definir aquests elements és necessari senyalar la longitud, en número d’entitats que pot 
contenir, la capacitat màxima i el temps necessari per una entitat en moure’s d’una posició a 
la següent. 
 

-   Treballadors 

Aquests són els elements que simulen els treballadors. No actuen sobre les entitats 
directament, si no que manipulen les màquines i els altres elements. Se’ls hi pot donar un 
ordre de preferència en les seves activitats, en els casos que pugui sorgir conflictes. 
 

-   Vehicles 

Són els elements que transporten les entitats d’un costat a un altre. Per definir-los és 
necessari indicar el punt d’entrega, les regles d’entrada i les condicions de moviment. 

 Les condicions de moviment, permeten introduir un temps de retard inicial i/o final i les 
velocitats per la carrega i descarrega dels elements. 
 

-   Camins 

Els tracks són els camins per on es poden desplaçar els vehicles. Per la seva utilització és 
necessari definir, la quantitat de vehicles que poden estar en el track com a màxim i el destí 
del element al sortir del track. 

Si es vol que es carreguin o descarreguin entitats al vehicles, en algun punt del track, s’ha 
d’activar la carrega o descarrega al definir les característiques del track. 
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5.1.2. Elements lògics 

En aquest apartat es fa la descripció dels elements lògics que disposa el WITNESS per 
modelitzar un sistema. 
 

-   Accions 

Les accions permeten definir regles lògiques en el model i alhora realitzar el càlculs que es 
considerin necessaris. Poden fer començar o acabar qualsevol tasca d’un element. 
 

-   Variables 

La presència de variables en el model, permet conèixer les condicions de treball (tamany, 
tipus d’element, ...) d’aquells elements del model que així ho necessitin. També poden ser 
útils per conèixer en tot moment els elements que es troben en funcionament o contabilitzar 
una sèrie de successos.  

La utilització de variables també permet  emmagatzemar un valor per facilitar la seva 
posterior modificació, en qualsevol moment o en qualsevol element. 
 

-   Atributs 

Els atributs caracteritzen als elements de matèria. Quan es defineix un atribut, aquest és 
propi de l’entitat en curs i està associat a un grup. L’atribut afectarà a aquelles entitats que 
tinguin el mateix grup. 

Els valor dels atributs pot ser modificat segons els processos que actuïn sobre els elements 
de matèria. 
 

5.1.3. Definició dels fluxos de matèria 

Les regles d’entrada i sortida permeten connectar els diferents elements d’una simulació. Els 
únics elements que les precisen són els actius, com poden ser les màquines. 

Per les diferents connexions, és necessari diferenciar entre les entrades (procendència) i les 
sortides (destí).  
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5.1.4. Distribucions estadístiques 

Per la definició de les parades i altres variables o modelar el seu comportament, es pot 
utilitzar diferents tipus de distribucions estadístiques . La distribució utilitzada dependrà del 
tipus de variable requerida. El programa disposa de distribucions ja definides, a més, té 
emmagatzemat una sèrie de números que s’ajusten a les diferents distribucions de cada 
tipus.  

Així, quan es defineix una distribució, cal donar els paràmetres característics de cada 
distribució més una arrel (o nombre pseudo-aleatori) que transforma una mostra uniforme en 
una mostra apropiada a la distribució. Els números pseudo-aleatoris generats tenen les 
següents característiques: 

• No tenen connexió entre ells. Són seqüències de números a partir d’arrels diferents, 
de manera que s’aconsegueix una independència entre elles. Aquest factor 
d’independència és important en la variació que un aconteixement no pugui influir en 
un altre.  

• Són rreproduibles. Una sèrie de números pseudo-aleatoris creats per una mateixa 
arrel, sempre serà la mateixa. Fet que permet assegurar, que les condicions 
d’aleatoreitat seran sempre les mateixes, podent-se canviar situacions en el model 
simulat i així comparar els resultats obtinguts com a conseqüència d’aquest canvi. 

 

5.2. Obtenció de resultats 

Cada vegada que s’executa la simulació del model els resultats de cada element queden 
emmagatzemats. El WITNESS ofereix la possibilitat de seleccionar un element, d’una llista 
del total d’elements definits en el model i obtenir els resultats estadístics.  

Com que una sola simulació no dona resultats representatius del comportament del sistema i 
com que la simulació també depèn dels números pseudo-aleatoris, s’han de realitzar varies 
simulacions amb números pseudo-aleatoris diferents i comparar els resultats obtinguts. 
 

5.2.1. Experimentació 

Com a possibilitat més realista es poden realitzar el anomenats experiments, en els que es 
repeteix la simulació d’una o varies situacions durant un nombre determinat de vegades. Per 
definir un experiment s’han d’especificar els següents paràmetres: 
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• introduir les situacions de simulació 

• especificar els paràmetres de control 

• control de repliques, amb números pseudo-aleatori diferents per cada replica 

A partir dels resultats obtinguts es pot fer un estudi estadístic dels experiments, podent 
obtenir ja conclusions vàlides. 
 

5.2.2. Anàlisi de resultats amb el Witness XA 

El programa Witness XA és una eina inclosa en el paquet de simulació del WITNESS. 
Serveix per analitzar els resultats obtinguts amb els experiments del programa bàsic. Els 
resultats dels experiments es poden emmagatzemar en un fitxer de sortida de dades a partir 
del qual el Witness XA pot obtenir, de tots els elements que estaven definits en el model 
experimentat, els resultats bàsics ja obtinguts amb el WITNESS i per altra banda, un anàlisi 
estadístic, fent una comparació entre les repliques de la mateixa situació. 

Entre altres valors, es pot obtenir la mitja, la desviació tipus i intervals de confiança per a 
cada valor del model. 
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6. Construcció del model 

En aquest capítol es descriu com es modelitza el centre de distribució de productes. Abans 
però,  s’expliquen els passos ha seguir abans de començar a construir el model.  

6.1. Plantejament del model 

En el capítol 3  s’han presentat els diferents fluxos de matèria que existeixen en la 
instal·lació. Aquest són; paletes monoreferència, paletes multireferència, paletes buides i 
paletes de paletes buides. 

Cal recordar també que per les paletes monoreferència es diferència entre: 

• Flux d’entrada de paletes monoreferència al magatzem.  

• Flux de paletes monoreferència per a les zones de preparació de comandes. 

L’estudi de la instal·lació es fa mitjançant la modelització d’aquest fluxos de matèria, tenint en 
compte  que:  

• Les dades de partida corresponents a valors constants, són fixes en el model i 
característiques dels diferents elements. Tenen dos possibilitats d’assignació, 
directament com valors exactes o mitjançant la utilització de variables que faciliten la 
seva posterior modificació. 

• Les situacions aleatòries del model s’obtenen a partir dels valors que proporcionen 
les distribucions que segueixen la llei de probabilitat de cada aconteixement. 

 

6.1.1. Bases per la construcció del model  

Primer es defineixen els elements que formen part del model i les seves característiques. Un 
cop definit aquests elements es passa a definir el circuit que segueixen les paletes. 

Amb la construcció del model i la seva posterior simulació, es vol comprovar si el flux de 
paletes multireferència que ha proporcionat l’empresa es possible assolir-lo segons la 
configuració dels elements i funcionament, que han proposat com a solució. 
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L’esquema del model i la seva construcció estan orientats a obtenir aquests resultats i alhora 
poder estudiar les seves variacions durant possibles modificacions de la instal·lació. Un punt 
important de l’anàlisi dels resultats és la localització de colls d’ampolla que limitin el ritme de 
producció. 

La modelització dels elements reals, el moviment de paletes i la resta de dades introduïdes, 
intenten reproduir aquelles parts que influeixen en el correcte funcionament de la instal·lació, 
sense profunditzar en canvi en processos secundaris. En els models es busca el màxim 
realisme i la simplicitat. De la unió d’aquests dos objectius en resulta el tipus d’element del 
model que s’utilitza per representar cada element real. 

Un altre punt a tenir en compte en la construcció dels models és el seu aspecte visual. En 
una simulació l’aspecte visual és important per ajudar, al constructor del mateix model, a 
situar-se o a seguir la successió d’aconteixements. No es pretén fer un disseny estètic del 
model ni atractiu. 
 

6.1.2. Representació dels elements del model 

Per representar els diferents tipus de paletes que existeixen en la instal·lació s’utilitzen els 
grups d’entitats, amb característiques comunes i atributs per diferenciar el tipus de paleta que 
representen i el tracte conceptual que s’en fa en cada cas. 

Les màquines, transportadors, vehicles i camins que segueixen els vehicles es representen 
mitjançant els elements mecànics que proporciona el mateix WITNESS. Les característiques 
d’aquests elements com la velocitat, temps de desplaçament, temps de tractament, etc són 
constants però alguns d’aquests valors s’han assignat a partir de variables, per facilitar 
posteriors modificacions. Aquestes variables s’executen en l’instant zero de la simulació. 

Els operaris que hi ha en la instal·lació es representen utilitzant l’element del WITNESS que 
permet representar treballadors. Aquests elements actuen sobre les màquines i per les seves 
característiques, es pot definir un ordre de prioritat en les seves activitats en els casos on 
puguin sorgir conflictes. 

Per caracteritzar els diferents elements de matèria s’usen els atributs. Per gestionar i 
controlar les regles de connexió entre els elements i la execució en el model s’utilitzen les 
variables.  

Es defineix una distribució de probabilitat concreta  i específica per cada variable aleatòria 
que intervingui en el model. A cada sentència del model que se li ha assignat un valor d’una 
de les distribucions, li correspon una llista de números pseudo-aleatoris diferents a partir 
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d’arrels diferents. D’aquesta forma s’assegura la independència dels valors que prenen les 
variables aleatòries.   
 

6.1.3. Estructuració del model 

Es realitza un estudi de la instal·lació per parts abans d’abordar el model global, ja que en el 
cas que aparegui un error en la simulació d’un model, com més general sigui aquest model, 
més difícil és de detectar que és el que provoca aquest mal funcionament del sistema. Els 
passos ha seguir per modelitzar el funcionament del sistema per parts són: 

• Anàlisi previ del sistema per definir el processos més importants en relació als 
objectius marcats. 

• Comprovar la capacitat de cadascun d’ells de manera independent a la resta 
d’instal·lació, considerant que les interaccions amb els altres models són ideals i 
suposant que els fluxos de paletes compleixen les especificacions.  

• Agrupar els diferents models per construir el model global. 
 

Els models que representen el funcionament del sistema estudiat són: 

 1: Model d’entrada i emmagatzematge de productes 

Aquest model representa la zona d’entrada de productes i les dos plantes del magatzem 
destinades a emmagatzemar paletes monoreferència. Per tant, es modelitza el flux de 
paletes monoreferència  que arriben dels diferents proveïdors fins a l’emmagatzematge en la 
instal·lació. 
 

2: Model de preparació i sortida de comandes 

Aquest model representen la zona de preparació de comandes, les dos plantes del 
magatzem destinades a aprovisionar les zones de preparació de comandes  i la zona 
d’expedicions. 

Per assegurar el flux de paletes multireferència es necessari disposar de paletes buides i 
productes en les zones de preparació de comanes. Alhora també, a mesura que avança la 
producció, es van generant paletes buides.  
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Es realitza la modelització d’aquests quatre fluxos i s’estudia el funcionament dels elements 
del sistema que intervenen en el seu moviment. També es comparen variacions del 
funcionament que podrien millorar la capacitat del tractament i el seu rendiment. 

Es modelitza també el moviment de les paletes multiereferència des de la sortida de cada 
zona de preparació de comandes fins a la carrega en els camions.  
 

3: Model global 

Aquest model representa tota la instal·lació i les interaccions entre els diferents models. Es 
construeix a partir de la unió del model d’entrada de productes i el model de preparació i 
sortida de comandes. Per tant, estan modelitzats tots els fluxos de matèria que coexisteixen 
en la instal·lació i els elements del sistema, que intervenen en aquests moviments de 
matèria, realitzen totes les funcions que els hi han estat definides.  
 

6.2. Model d’entrada i emmagatzematge de productes  

En aquest model es reprodueix el moviment de les paletes monoreferència des de que 
arriben a la instal·lació fins al seu posterior emmagatzematge. 
 

-   Zona d’entrada de productes 

La zona d’entrada de productes s’ha modelitzat amb una línia de transportadors de rodets i 
transportadors de rodets d’acumulació, amb el temps de cicle especificat per l’empresa, 
excepte el control d’entrada i pes que s’ha representat amb un transportador amb un temps 
de cicle superior per poder fer aquestes operacions. 
 

-   Magatzem 

Les plantes del magatzem que es dediquen a emmagatzemar paletes es modelitzen amb un 
pulmó, de capacitat per a 16 paletes, per cada producte. Es a dir, es tenen un total de 160 
pulmons per emmagatzemar els 160 productes que conté la instal·lació. 
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-   Paletes monoferència 

La modelització les paletes monoreferència, es fa creant una distribució estadística aleatòria 
que proporciona valors a un atribut, que caracteritza aquestes paletes. Aquest atribut 
representa el tipus de producte que entra a la instal·lació i la posició que li correspon en el 
magatzem, es calcula a partir d’aquest atribut. 
 

-   Carro transferidor 

El WITNESS només permet la modelització de vehicles que es desplacen a velocitat 
constant. En canvi els carros transferidors es caracteritzen per una velocitat i una 
acceleració, per aquest motiu s’ha definit d’aquesta forma.  

El carro transferidor es modelitza assignant una variable al paràmetre que representa el 
temps de desplaçament d’un vehicle.  Aquesta variable pren valors obtinguts a partir del 
desplaçament d’un vehicle, a velocitat i acceleració constant i seguint un recorregut de 
distància coneguda.  
 

-   Transelevadors amb carro satèl·lit 

Poden realitzar dos moviments, horitzontal (x) i vertical (y), a més, disposen d’un carro 
satèl·lit que es pot desplaçar per uns rails que disposen els prestatges del magatzem. El 
temps de cicle del transelevador és el temps de desplaçament a una posició (x,y) del 
magatzem més el temps de desplaçament del carro satèl·lit a una profunditat concreta del 
prestatge.  

Es calcula el temps de desplaçament d’un transelevador per assolir una posició (x,y) del 
magatzem, com el màxim entre: 

 el temps de desplaçament horitzontal que tarda en assolir la posició x. 

 el temps de desplaçament vertical que tarda en assolir la posició y. 

Els transelevadors també es caracteritzen per una velocitat i una acceleració a més d’unes 
coordenades destí (x,y). Per definir el seu temps de desplaçament s’utilitza una variable 
obtinguda mitjançant càlculs aplicats a les seves coordenades destí.  

El carro satèl·lit també es caracteritza per una velocitat i una acceleració, per tant, el seu 
temps de desplaçament es pot definir com s’ha fet en els carros transferidors. 
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6.3. Model de preparació i sortida de comandes 

En aquest model es reprodueixen tots el moviments de matèria necessaris per la producció 
de paletes multireferència i el moviment d’aquestes, des de les zones de preparació de 
comandes fins la seva carrega en els camions. Els fluxos que s’han modelitzat són: 

• flux de paletes monoreferència des de el magatzem fins a les zones de preparació de 
comandes. 

• flux de paletes buides que es generen en les zones de preparació de comandes 

• flux de paletes de paletes buides 

 del magatzem fins als desapiladors corresponent 

 dels apiladors de paletes fins al magatzem 

• flux de paletes multireferència des de les zones de preparació de comandes fins a la 
zona d’expedicions. 

 

En funció del nombre de productes que col·loca cada operari sobre la paleta que avança per 
la línia de comandes, la simulació d’aquest model es pot realitzar de dues formes diferents: 

• aleatòria: quan cada operari col·loca un nombre aleatori de productes 

• determinista: quan cada operari col·loca un nombre determinat de productes  

Per als dos casos anteriors l’aparició de paletes buides en les zones de preparació de 
comandes es simula de forma aleatòria, es a dir, cada operari ha de col·locar una quantitat 
aleatòria de paletes buides sobre la línia de preparació comandes. 
 

-   Magatzem 

Es modelitzen les dos plantes del magatzem que tenen la funció d’aprovisionar de paletes 
monoreferència  les zones de preparació de comandes. 

En capítols anteriors, s’ha comentat que la instal·lació disposa de sis operaris i cada operari 
es responsabilitza d’una mitja de 26 productes. Es modelitza aquesta part del magatzem 
amb sis pulmons, un per cada operari. Aquest pulmons contenen 16 paletes monoreferència 
per cada un dels 26 productes responsabilitat d’un operari.   
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També es modelitzen les cel·les d’emmagatzematge que disposa el magatzem en la seva 
cota zero. La modelització d’aquestes cel·les s’ha fet mitjançant dos pulmons, amb una 
capacitat de 240 paletes cadascun.  
 

-   Zones de preparació de comandes 

Com s’ha comentat en l’apartat 5.1.3, els transportadors de rodets de gravetat de les zones 
de preparació de comandes contenen dos paletes monoreferència. Aquests transportadors 
de gravetat s’han modelitzat com sis pulmons, un per cada operari, que contenen dos 
paletes per cada un dels 26 productes que es responsabilitza cada operari. Amb l’ajut d’uns 
manipuladors, modelitzats com màquines amb un temps de cicle de 30 segons, els operaris 
han d’agafar els productes de les paletes monoreferència i col·locar-los sobre la paleta que 
avança per la línia de preparació de comandes. 

En les zones de treball dels operaris es pot parar la paleta en diferents posicions, en funció 
de quin sigui el producte a agafar,  perquè l’operari no hagi de fer desplaçaments molt llargs. 
La forma de modelitzar-ho ha estat col·locant tres manipuladors en cada zona i l’operari 
utilitza un o altre, en funció del producte a agafar. Però perquè la simulació funcioni 
correctament, cal assignar prioritats a l’operari a l’hora d’actuar sobre els manipuladors. Es 
dona prioritat a la paleta que surt cap a l’enfardadora, de manera el següent operari pugui 
començar a col·locar productes, que el començar una paleta nova. 

Cada línia de preparació de comandes es modelitza amb transportadors de rodets i 
transportadors de rodets d’acumulació. Intercalats entre els transportadors hi ha tres 
enfardadores, modelitzades com màquines amb un temps de cicle variable en funció dels 
productes que ha col·locat l’operari sobre la paleta. Aproximadament, cada operari es 
responsabilitza de fer un terç de la paleta, de manera que la primera enfardadora de la línia 
només ha d’enfardar una capa de la paleta. La segona enfardadora ha d’enfardar dos capes 
de la paleta, mentre que la tercera enfardadora ha d’enfardar la paleta sencera. Per aquest 
últim cas l’enfardadora té un temps de cicle de 60 paletes/hora. 

Del capítol 3 es sap que els desapiladors de paletes a part de subministrar paletes buides a 
les línies de preparació de comandes, tenen un paleta de paletes buida en estoc. Per aquest 
motiu la seva modelització s’ha fet amb un pulmó que conté dos paletes de paletes buides. 
En canvi, els apiladors s’han modelitzat com un pulmó que conté fins a un total de vuit 
paletes buides. 

Es comença la simulació amb tots els pulmons descrits en els paràgrafs anteriors plens. 
D’aquesta manera es pot iniciar la producció de paletes multireferència, ja que es disposa de 
paletes monoreferència i de paletes buides, des de el principi de la simulació.   
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-   Paletes multireferència  

La forma de modelitzar aquestes paletes ha estat creant una distribució estadística aleatòria 
que proporciona valors a una sèrie d’atributs que caracteritzen aquestes paletes. Com que 
aproximadament cada paleta conté onze productes diferents, s’han definit onze atributs. De 
manera que en funció dels valors que prenguin aquests atributs,  la paleta s’anirà parant en 
les diferents posicions definides en de les zones de treball dels operaris. El temps que la 
paleta està parada en una posició depèn del nombre de vegades que es repeteix, en els 
atributs definits, el valor que representa aquesta posició. 

També s’ha definit una altra distribució estadística, que representa les paletes multireferència 
que han de passar a l’altra zona de preparació de comandes per ser acabades. Aquesta 
funció permet donar valors a una variable que és l’encarregada de donar l’ordre quan una 
paleta ha de passar a l’altra zona. 
 

-   Gestió del carro transferidor 2  

Aquest carro transferidor és l’encarregat de transportar: 

•  paletes multireferència  

 a la zona d’expedicions 

 a la zona 2 de preparació de comandes 

• paletes buides a l’apilador de paletes, de la zona 1 de preparació de comandes 

• paletes de paletes buides  

 a la línia de transportadors i al desapilador de paletes, de la zona 2 de 
preparació de comandes  

El carro transferidor de paletes té definit un llistat d’ordres i  quan  acaba una operació, 
consulta aquest llistat.  

Per aquest carro transferidor no cal definir prioritats a les diferents ordres que disposa. Doncs 
totes les carregues de paletes, les realitza al final de la línia de transportador de la zona 1 de 
preparació de comandes excepte, quan l’apilador de paletes de la zona 1 de preparació 
decomandes, conté vuit paletes. Llavors aprofita el viatge que fa al portar la vuitena paleta, 
per carregar la paleta de paletes buides que s’ha generat i transportar-la a l’entrada de la 
línia de transportadors de la zona 2 de preparació de comandes. 
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-   Zona d’expedicions 

Les paletes multireferència tenen definit un atribut que permet saber a quina comanda 
pertany cada paleta. D’aquesta manera, el transportador de cadenes proporciona les paletes 
multireferència a la línia de sortida de comandes 1,2,3 o 4 segons indiqui l’atribut que tenen 
definit aquestes.  

Les línies de sortida de comandes s’han modelitzat amb transportadors de rodets i 
transportadors de rodets d’acumulació que permeten acumular totes les paletes de que es 
composa una comanda. 
 

-   Gestió de les línies de sortida de comandes 

Cada línia de sortida té assignada una comanda. De manera que mentre no arribin totes les 
paletes corresponents a aquesta comanda, les paletes es van acumulant a la línia de sortida 
corresponent. Quan han arribat totes les paletes la línia ja es pot descarregar. 
 

-   Sortida de paletes cap els camions 

L’ordre de prioritat de descarrega es dona a mesura que les línies contenen el total de les 
paletes que formen una comanda. Així té prioritat una línia que s’estigui esperant per ser 
descarregada, que una línia que li acabi d’arribar la última paleta de la comanda que té 
assignada. 
 

6.4. Model global 

En aquest model es reprodueixen tots els moviments de matèria que coexisteixen en la 
instal·lació. Per tant, els transelevadors i el carro transferidor 1 han de realitzar totes les 
funcions que s’han definit en el capítol 3.  
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-   Gestió dels transelevadors 

Les operacions que realitzen els transelevadors són: 

• emmagatzemar  

 productes al magatzem 

 paletes de paletes buides al magatzem 

• subministrar  

 paletes monoreferència a les zones preparació de comandes 

 paletes de paletes buides als desapiladors 

Cada transelevador disposa d’ un llistat d’ordres. Després d’haver acabat una operación el 
transelevador consulta aquest llistat i dona prioritat a subministrar paletes monoreferència a 
les diferents zones de preparació de comandes, després a subministrar paletes de paletes 
buides per als desapiladors de paletes. D’aquesta manera s’assegurant que sempre es 
disposi de paletes buides i productes per iniciar la producció.  

L’entrada de paletes en el magatzem, ja sigui paletes monoreferència o paletes de paletes 
buides, són funcions menys critiques i per això se’ls hi dona una prioritat menor.  
 

-   Gestió del carro transferidor 1 

Aquest carro transferidor és l’encarregat de transportar: 

• paletes monoreferència  als diferents transelevadors 

• paletes multireferència a la zona d’expedicions 

• paletes buides a l’apilador de paletes, de la zona 2 de preparació de comandes 

• paletes de paletes buides 

 al desapilador de paletes i a la línia de transportadors, de la zona 1 de 
preparació de comandes  

 als transportadors de rodets del transelevador 1 o 3 
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El carro transferidor de paletes té definit un llistat d’ordres i  quan  acaba una operació, 
consulta aquest llistat.  

El carro transferidor 1 dona prioritat a la descarrega de paletes, de paletes buides, de 
l’apilador i de la línia de transportadors, de la zona 2 de preparació de comandes. D’aquesta 
manera la producció de paletes multireferència no queda interrompuda.  

A continuació  dona prioritat a la carrega de paletes de paletes buides del transelevador 1 o 
transelevador 3. Les paletes de paletes buides també són necessàries perquè la producció 
no es pari, però es disposa de més marge de temps per portar aquestes paletes, ja que cada 
apilador de paletes conté una paleta de paletes buides en estoc.  

Per últim, el carro transferidor 1 carrega les paletes monreferència procedents de la zona 
l’entrada. 
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7. Experimentació i anàlisi dels resultats 

Els principals resultats a considerar de la simulació del sistema estudiat són: 

• Capacitat mitja; és la mitja dels resultats obtinguts, mitjançant la simulació, de 
repliques diferents. És considera una de les dades més importants quan es volen 
comparar diferents resultats conseqüència d’introduir variacions en el model 

• Dispersió de la capacitat; és la variació de la capacitat mitja en diferents dies de 
treball 

Per obtenir els resultats desitjats, és necessari conèixer amb deteniment com s’ha realitzat la 
definició d’aquests experiments. Es dissenyen diferents experiments segons el mètode de 
funcionament i l’interval de temps. S’analitzen els resultats de cada model i s’estudien les 
variacions en el mètode de funcionament amb la finalitat de millorar el ritme de treball.  

S’utilitza el Witness XA per analitzar els resultats obtinguts amb els experiments del 
programa bàsic. Els resultats es mostren en detall a l’annex B. 
 

7.1. Definició dels experiments 

Per extreure conclusions sobre el comportament del model, és necessari obtenir resultats de 
diferents mostres independents. És a dir, per cada mostra es té números aleatoris diferents.  

Es parteix d’un experiment en el que ja es troben definides les situacions que es desitja 
simular. Posteriorment, és necessari introduir els paràmetres de control com són: 

• el temps transitori de la rèplica;  representa el temps necessari perquè el sistema es 
trobi en estat estacionari 

• el temps de duració de la rèplica 

Es considera raonable executar el model 30 vegades. Amb un temps de duració de cada 
rèplica de 3600 segons, ja que es pretén donar una capacitat de tractament per hora. I en la 
simulació del model de preparació i sortida de comanes i el model global es considera que la 
primera hora de funcionament, el sistema es troba en règim transitori.  

El nombre d’observacions a realitzar ha de ser suficient per permetre la influència en els 
resultats de totes les variables aleatòries que presenta el model. Un augment en el nombre 
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de mostres disponibles del model millora l’estimació de la mitja però l’obtenció d’aquests 
resultats és més costosa. És necessari doncs, trobar un equilibri.  

El Witness XA permet obtenir el resultat individual de cada rèplica o la mitja de totes elles, 
així com la desviació tipus i els intervals de confiança de cada cas.  
 

7.2. Anàlisi dels resultats 

En l’anàlisi que s’ha fet del sistema productiu s’ha detectat que el primer operari de cada 
zona de preparació de comandes, al tenir un temps de cicle més alt, pot ser, que sigui 
l’operari que marqui el ritme de producció de paletes multireferència. 

Altres elements importants motiu d’estudi són el carro transferidor 1 de paletes i els 
transelevadors, ja que són elements del sistema que intervenen en accions del model 
d’entrada i emmagatzematge de paletes i en accions del model de preparació de comandes. 
 

7.2.1. Model d’entrada i emmagatzematge de productes 

En les següents taules es pot observar els resultats obtinguts, per al transportador de rodets 
d’acumulació de la zona d’entrada de paletes i per al transportador de rodets encarregat de 
subministrar les paletes al carro transferidor 1.  

 

 Transp. rodets d’acumulació

% temps vuit 55,38 

% temps en cua 21,40 
% temps movent-se 

sense cues 2,92 

% temps bloquejat 20,29 

Taula 7.1. Resultats del transportador de rodets d’acumulació  
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 Transp. rodets 

% temps vuit 55,59 

% temps movent-se 7,66 

% temps bloquejat 36,74 

Taula 7.2. Resultats del transportador de rodets  

El disseny de la zona d’entrada de productes permet als transportadors de rodets contenir 
totes les paletes que van entrant a la instal·lació, a esperes que el carro transferidor 1, les 
carregui per portar-les al transelevador corresponent. Aquesta espera provoca l’aparició de 
cues en el transportador de rodets d’acumulació d’aquesta zona d’entrada. Tot i això, tant el 
transportador de rodets com el transportador de rodets d’acumulació estan, 
aproximadament, un 56% del temps sense paletes. 

Els resultats que s’obtenen per al carro transferidor 1 són:  

 
Carro transferidor 1 

%   temps en moviment 23,27 

%  temps carregant / descarregant 15,33 

% temps esperant 61,40 

Nombre de carregues/hora 46 

Taula 7.3. Resultats del carro transferidor 1 
 

El carro transferidor 1 necessita aproximadament 30 minuts per transportar als diferents 
transelevadors, les 46 paletes monoreferencia que entren en la instal·lació cada hora. Per 
tant i com es pot observar en la taula 7.3, els carro transferidor 1 disposa de temps lliure per 
poder realitzar operacions corresponents al Model 2. 

Per últim, en la Taula 7.4 es pot observar les paletes/hora que de mitjana emmagatzema 
cada transelevador. 
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 Transelevador 1 Transelevador 2 Transelevador 3 

Mitjana paletes/hora 11,73 23,20 11,06 

Desviació tipus 8,44 13,05 9,55 

Interval de confiança del 95% 7,84 – 15,62 18,33 – 28,01 7,50 – 14,63 

Taula 7.4. Mitjana de paletes per hora emmagatzemades pels transelevadors 

El transelevador 1 i el transelevador 3 tarden aproximadament 12 minuts en emmagatzemar 
les paletes. Mentre que el transelevador 2 necessita aproximadament 30 minuts. Per tant, les 
transelevadors també disposen de temps lliure per poder realitzar operacions en el Model 2.  
 

7.2.2. Model de preparació i sortida de comandes 

Per realitzar la simulació d’aquest model es considera que els operaris col·loquen, sobre la 
paleta que avança per la línia de preparació de comandes, un nombre aleatori de productes.  

Només s’analitzen els resultats obtinguts per al carro transferidor 2 i per als operaris, ja que 
aquest model no té en compte les operacions d’emmagatzematge que realitzen el carro 
transferidor 1 i els transelevadors en el model d’entrada i emmagatzematge de productes. 

El carro transferidor 2 només realitza funcions en la fase de producció de paletes 
multireferència. En la Taula 7.5 es mostren els resultats obtinguts per aquest carro 
transferidor de paletes. 

Carro transferidor 2 

%   temps en moviment 24,75 

%  temps carregant/descarregant 17,30 

% temps esperant 42,05 

Mitjana carregues/hora 51,93 

Desviació tipus 5,63 

Interval de confiança del 95% 49,83 – 54,03 

Taula 7.5. Resultats del carro transferidor 2 
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S’observa un elevat percentatge de temps empleat en la carrega i descarrega de les paletes 
degut a les esperes que té aquest carro transferidor i també, que disposa de temps lliure. 
Això vol dir que el carro transferidor 2 no funciona a plena carrega. 

El resultats obtinguts pels operaris es mostren en la Taula 7.6, mentre que en la Taula 7.7 es 
pot observar el nombre de paletes que produeixen. El resultat que s’obté és de 50 paletes 
multireferència per hora. És a dir, una un ritme de preparació de comandes molt per sota del 
que l’empresa especificava com a dada. 

Per saber si la aleatoreitat amb que es simula aquest model, és la causant d’aquesta 
disminució del ritme de preparació de comandes, es torna a simular aquest model però 
considerant ara, que cada operari col·loca un nombre determinat de productes sobre la 
paleta multireferència que avança per la línia de preparació de comandes. El resultats que 
s’obtenen d’aquesta nova simulació també es mostren en la Taula 7.6 i 7.8. El resultat que 
s’obté d’aquesta nova simulació és de 49 paletes multireferència per hora.  

Com s’ha dit abans i en funció del nombre de productes que col·loca cada operari sobre la 
paleta que avança per la línia de preparació de comandes,  s’han simulat els següents 
casos: 

• CAS1 : els operaris col·loquen un nombre aleatori de productes 

• CAS 2: els operaris col·loquen un nombre determinat  de productes  

En la Taula 7.6 es mostra el percentatge del temps d’ocupació dels operaris i en la Taula 7.7 
la mitjana de  paletes multireferència obtingudes per cada cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 7.6. Percentatge del temps ocupació dels operaris en el CAS 1 i CAS 2 

 

 CAS 1 CAS 2

Operari 1 98,95 98,95

Operari 2 83,21 80,96

Operari 3 78,83 80,15

Operari 4 96,72 96,72

Operari 5 81,22 81,22

Operari 6 75,46 81,01
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Taula 7.7. Mitjana paletes multireferència per hora en el CAS 1 i CAS 2 

Quan cada operari col·loca un nombre determinat de productes sobre la paleta que avança 
per la línia de preparació de comandes (CAS 2), el temps de cicle del segon i tercer operaris 
són iguals. Per tant i com mostra la Taula 7.6, aquest operaris tenen aproximadament el 
mateix temps d’ocupació. En canvi, quan col·loquen un nombre aleatori de productes sobre 
la paleta que avança per la línia de preparació comandes (CAS 1), els temps de cicle són 
diferents i això vol dir, diferents temps d’ocupació. Com a conseqüència es té un petit 
augment en el flux de paletes multireferència respecte al CAS 2.  

En la Taula 7.6 també es pot observar, per als dos casos,  que els primers operaris de cada 
línia de preparació de comandes (operari 1 i operari 4) tenen un temps d’ocupació 
pràcticament del 100%. En canvi, el segon i tercer operaris de la línia tenen un temps 
d’ocupació menor. Aquesta diferència en el temps d’ocupació es deguda a que el segon i 
tercer operaris s’han d’esperar a que primer operari de la línia, es desplaci al desapilador de 
paletes corresponent, col·loqui la paleta buida que avançarà per la línia de preparació de 
comandes i desprès, torni al seu lloc per col·locar els productes sobre la paleta. La 
conseqüència de que tots els operaris no tinguin un temps d’ocupació del 100% és que el 
ritme de preparació de comanandes està molt per sota de les especificacions de l’empresa. 
 

7.2.3. Model global 

L’anàlisi dels resultats obtinguts de la simulació d’aquest model permet comprovar si la 
interacció, entre el model d’entrada i emmagatzematge de productes i el model de preparació 
i sortida de comandes,  provoca alguna variació en el ritme de preparació de comandes 
obtingut en el model anterior. 

El carro transferidor 1 i els transelevadors són els elements del sistema que interaccionen en 
els dos models, per tant, en el model global realitzen totes les funcions que els hi han estat 
definides. 
 

 CAS 1 CAS 2 
Mitjana de paletes 

multireferencia/hora 49,86 49,38 

Desviació tipus 0,43 1,98 

Interval de confiança del 95% 49,70 – 50,02 48,49 – 50,24 
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-   Carro transferidor 1 de paletes 

El carro transferidor 1 realitza funcions en el model d’entrada i emmagatzematge de 
productes i en el model de producció de paletes multireferència. La seva programació està 
feta de manera que té assignat una sèrie de prioritats depenent d’on hagi de carregar o 
descarregar cada paleta. Els resultats obtinguts per al carro transferidor 1 es mostren en la 
Taula 7.8. 

 
Carro transferidor 1 

%   temps en moviment 32,75 

%  temps carregant/descarregant 30,25 

% temps lliure 37 

Mitjana carregues/hora 90,76 

Desviació tipus 12,55 

Interval de confiança del 95% 86,09 – 95,44 

Taula 7.8. Resultats del carro transferidor 1 

El carro transferidor 1 encara disposa de temps lliure, significa que pot absorbir tots els fluxos 
de paletes que es generen en la fase d’entrada i emmagatzematge més els fluxos que es 
generen en la producció  de paletes multiereferència. Per tant sembla que no provoca 
variacions en el flux de paletes multireferència obtingut en el model de preparació i sortida de 
comandes..  
 

-  Transelevadors 

Els transelevadors també són elements que realitzen funcions en l’emmagatzematge de 
productes i en la producció de paletes multiereferència. Cal recordar que la instal·lació 
disposa de tres transelevadors i que no tots realitzen les mateixes funcions. 

Els resultats obtinguts es mostren Taula 7.9.  
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  Transelevador 1 Transelevador 2 Transelevador 3 

%   temps en moviment 37,28 63,78 35,36 

%  temps carregant/descarregant 8,8 14,26 8,26 

% temps lliure 53,4 21,96 56,38 

Mitjana carregues/hora 26,4 42,8 24,8 

Desviació tipus 4,8 5,5 3,83 

Interval de confiança del 95% 24,4 – 27,5 40,8 – 44,8 23,5 – 26,2 

Taula 7.9. Resultats dels transelevadors 

Els resultats obtinguts per al transelevador 2 són diferents perquè no realitza les mateixes 
funcions que el transelevador 1 i transelevador 3. En canvi, els resultats del transelevador 1 i 
el transelevador 3 són semblants, ja que aquests els dos transelevadors, tenen funcions 
anàlogues. 

De totes maneres, s’observa que els tres transelevadors encara existeixen temps morts, es a 
dir, no treballen a plena carrega. Per tant sembla que serveixen totes les paletes a temps 
sense provocar variacions en el flux de paletes multireferència.  

Analitzant els resultats obtinguts s’arriba a la conclusió que el motiu que no s’assoleixi el 
ritme de preparació de comandes, requerit en les especificacions de disseny, són els 
operaris, ja que els carros transferidors de paletes i els transelevarors no funcionen a plena 
carrega.  

Per comprovar si el ritme de preparació de comandes augmenta i així atansar-nos a les 
especificacions de l’empresa, es simula de nou el model global sense considerar el  temps 
que els operaris tarden en col·locar, sobre la línia de preparació de comandes, les paletes 
buides que es generen en les dues zones de preparació de comandes. 

En funció del nombre de productes que col·loca cada operari sobre la paleta que avança per 
la línia de preparació de comandes, es consideren els següents casos: 

• CAS 3 : els operaris col·loquen un nombre aleatori de productes  

• CAS 4: els operaris col·loquen un nombre determinat  de productes 

Els resultats obtinguts es mostren en la Taula 7.10 i la Taula 7.11. 
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 CAS 3 CAS 4

Operari 1 100 100 

Operari 2 95,9 78,89

Operari 3 70,64 78,89

Operari 4 99,8 100 

Operari 5 85,40 78,92

Operari 6 68,76 78,89

Taula 7.10. Percentatge del temps ocupació dels operaris en el CAS 3 i CAS 4 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.11. Mitjana paletes multireferència per hora en el CAS 3 i CAS 4 

En els dos casos es produeix un augment en el nombre de paletes multireferència/hora però 
encara no s’arriba a les especificacions de l’empresa. També es pot observar que el primer 
operari de cada línia de preparació de comandes continua tenint un temps d’ocupació del 
100% mentre que els altres dos operaris no. 

 Per eliminar aquesta diferència en els temps d’ocupació dels operaris, provocada perquè els 
primers operaris de cada línia tenen un temps de cicle de treball més alt, es disminueix el 
temps de cicle d’aquests, considerant que no fan el desplaçament per col·locar la paleta 
buida sobre la línia de preparació de comandes.  

Es simula una altra vegada el model general i també es fa la diferència entre: 

• CAS 5 : els operaris col·loquen un nombre aleatori de productes  

• CAS 6: els operaris col·loquen un nombre determinat  de productes 

 

 CAS 3 CAS 4 
Mitjana de paletes 

multireferencia/hora 53,78 51,18 

Desviació tipus 2,93 1,12 

Interval de confiança del 95% 52,92 – 54,64 50,75 – 51,62 
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Els resultats obtinguts són: 

 

 CAS 5 CAS 6

Operari 1 92,78 100 

Operari 2 99,58 100 

Operari 3 83,38 100 

Operari 4 99,18 100 

Operari 5 98,99 98,98

Operari 6 85,11 98,98

Taula 7.12. Percentatge del temps ocupació dels operaris en el CAS 5 i CAS 6 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.13. Mitjana paletes multireferència per hora en el CAS 5 i CAS 6 

En el CAS 6, quan cada operari col·loca el mateix nombre de productes, s’observa que tots 
el operaris tenen un temps d’ocupació de pràcticament el 100%, amb el que assoleixen una 
producció de paletes multireferència de 65 paletes/hora.  

En canvi en el CAS 5, quan els operaris col·loquen un nombre aleatori de productes, 
apareixen petites diferències en el temps d’ocupació dels operaris. Aquestes diferències 
provoquen l’aparició de temps morts i com a conseqüència es produeix una disminució en el 
ritme de preparació de comandes.  

Es a dir, l’empresa en els seus càlculs no ha de considerat el temps que el primer operari 
necessita per col·locar la paleta buida sobre la línia de preparació de comandes, ni el temps 
que gasten els operaris en col·locar les paletes buides que es van generant en les zones de 
preparació de comandes. La simulació diu que els càlculs són correctes però no reflexen el 
funcionament real de la instal·lació. 

 CAS 5 CAS 6 
Mitjana de paletes 

multireferencia/hora 57,58 64,82 

Desviació tipus 2,44 1,08 

Interval de confiança del 95% 56,70 – 58,45 64,43 – 65,21 
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Com a resum, en les següents gràfiques es pot observar el percentatge del temps 
d’ocupació dels operaris i l’evolució de les paletes multireferència, en funció dels diferents 
casos que s’han considerat i del nombre de productes que col·loca cada operari sobre la 
paleta. 

• CAS 1: model de preparació i sortida de comandes quan cada operari col·loca un 
nombre aleatori de productes.  

• CAS 2: model de preparació i sortida de comandes quan cada operari col·loca un 
nombre determinat de productes. 

• CAS 3: sense tenir en compte el temps que utilitzen els operaris en col·locar les 
paletes buides. Cada operari col·loca un nombre aleatori de productes. 

• CAS 4: sense tenir en compte el temps que utilitzen els operaris en col·locar les 
paletes buides. Cada operari col·loca un nombre determinat de productes. 

• CAS 5: sense tenir en compte el temps que utilitzen els operaris en col·locar les 
paletes buides, ni el temps de desplaçament del primer operari. Cada operari col·loca 
un nombre aleatori de productes. 

• CAS 6: sense tenir en compte el temps que utilitzen els operaris en col·locar les 
paletes buides, ni el temps de desplaçament del primer operari. Cada operari col·loca 
un nombre determinat de productes. 
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Fig.  7.2. Evolució del flux de paletes multireferència 

paletes multiref/hora
Fig.  7.1. Percentatge dels temps d’ocupació dels operaris pels diferents casos



Simulació d’un centre de distribució de productes d’alta rotació  Pàg. 65 

7.3. Solucions proposades 

De l’anàlisi dels resultats obtinguts amb simulació del model de preparació i sortida de 
comandes, es dedueix que el ritme de preparació de comandes estat bastant per sota de les 
especificacions de funcionament requerides. Això és degut a que els operaris són els colls 
d’ampolla, entre altres elements del model com poden ser els carros transferidors o els 
transelevadors. Així doncs, les solucions proposades estan enfocades a solucionar el coll 
d’ampolla que formen aquests operaris.  

El primer operari de cada línia de preparació comandes té un cicle de treball més alt, ja que 
ha de fer el desplaçament al desapilador de paletes corresponent, per col·locar la paleta 
buida. Després ha de tornar al seu lloc i col·locar els productes sobre la paleta que avança 
per la línia de preparació de comandes. Com a conseqüència, aparerixen temps morts en el 
segon i tercer operaris de la línia.  

Una primera solució és la de disposar de dos operaris més per quan es produeixen 
augments puntuals de la producció. La funció d’aquests serà la de col·locar paletes buides, 
dels desapiladors de paletes corresponents, sobre la línia de preparació de comandes. 
Evitant d’aquesta manera, el desplaçament que ha de fer el primer operari de cada línia de 
preparació de comandes.  

Per aquesta solució es calcula el ritme de preparació de comandes, restant 30 segons al 
temps de cicle del primer operari de cada línia de preparació de comandes, obtingut en 
l’apartat 4.6. S’obté aproximadament un flux de 62 paletes multirerferència per  hora. 
L’inconvenient en aquest cas, és que es necessiten dos operaris més, amb el que 
s’incrementen les despeses i alhora tenen un percentatge de temps d’ocupació bastant baix. 

Basat en la proposta anterior, una segona solució és automatitzar el subministrament de 
paletes buides, dels desapiladors de paletes a les línies de preparació de comandes. De 
l’anàlisi dels resultats obtinguts per al model global s’obté que els carros transferidors de 
paletes no funcionen a plena carrega, per tant, es podrien utilitzar per automatitzar l’entrega 
de paletes buides a les línies de preparació de comandes.   

Per aquesta solució és necessari disposar d’espai físic en la instal·lació, ja que els 
desapiladors de paletes en el disseny inicial es situen al inici de cada línia de comandes, 
mentre que en la nova distribució es col·locarien abans dels carros transferidors. La Fig 7.3  
es mostra com quedaria la zona 1 de preparació de comandes. 
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Fig.  7.3. Proposta zona 1 de preparació de comandes  
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ionament de la instal·lació, és necessari també situar un transportador de 
ada desapilador de paletes. Aquest transportador té la funció de pulmó, 

 d’una paleta de paletes buides en estoc. Aquesta paleta de paletes 
la paleta que tenia en estoc el mateix desapilador, però ara, com que 
 paletes del desapilador es fa pel mateix lloc, és necessari disposar d’un 

ar-la. De manera que, quan s’acaben totes les paletes buides que conté 
’ls hi ha subministrar una paleta de paletes buides. Aquesta paleta es 

asportadors per reduir el temps d’espera del desapilador i no produir 
cció. 

stribució en planta de la instal·lació, subministrat per l’empresa, no estan 
sics del magatzem però com que és una instal·lació encara per construir, 
s disposa d’espai suficient, la seva construcció es faria en funció de la 
lanta que es proposa en aquesta solució. 



Simulació d’un centre de distribució de productes d’alta rotació  Pàg. 67 

8. Valoració econòmica 

La valoració econòmica correspon a suposar que la modelització i anàlisi del sistema 
estudiat ha esta fet per una enginyeria. En aquest cas els costos principals a considerar són: 

• cost de les hores de l’enginyer 

• amortització del hardware utilitzat 

• amortització del software utilitzat 

• material fungible 
 

Enginyer analista   

48 € / hora  x  600 hores 

 

28800 €
Cost de les 

hores de 

personal 
Desenvolupament dels models 

                                                    32€ / hora  x 300hores 

 

9600€

Cost del 
hardware 

Ordinador  

1200 €  x 15 % d’us 

 

180 €

Amortització de la llicència del WITNESS 

4800 €  x 10 % d’us 480 €

 

Cost del 

software Manteniment del programa WITNESS 

600 € / any  x  0,5  anys x  90 % d’us 

 

270 €

Material 
fungible 

Electricitat, paper, tinta impressora, etc 120 €

 Total abans d’impostos 39450 €

 + 16 % d’I.V.A 6312 €

 TOTAL 45762 €

Amb aquesta valoració econòmica, el cost total del projecte és de 45762 euros. 
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Conclusions 

Una empresa del sector de l’alimentació, en l’actualitat disposa d’un centre de distribució de 
productes on les comandes es preparen manualment. Per augmentar el ritme de producció 
de comandes i alhora disminuir el nombre de treballador, decideix construir un nou centre de 
distribució amb els processos de producció automatitzats. 

Degut a la complexitat dels moviments de matèria que es produeixen en la instal·lació, es 
considera convenient realitzar un estudi per parts. Per representar el funcionament de la 
instal·lació es construeixen tres models, un per l’entrada de productes, un per la preparació i 
sortida de comandes i un model global.  

L’anàlisi del funcionament de cada model es realitza mitjançant la simulació, que es porta a 
terme amb el paquet informàtic WITNESS. Aquesta simulació permet comprova si el disseny 
proposat pot complir les especificacions de funcionament. També es realitza un estudi de 
possibles millores en el seu disseny, que tenen la finalitat d’augmentar el ritme de preparació 
de comandes. 

Per obtenir els resultats primer es defineixen diferents experiments i a partir de cada 
experiment, s’obtenen els resultats de varies rèpliques per analitzar estadísticament i poder 
caracteritzar el comportament general del sistema.  Aquest anàlisi estadístic dels resultats 
permet concloure que: 

• en el model d’entrada de productes, els transelevadors encarregats d’emmagatzemar 
els productes i els carros transferidors de paletes, encarregats de transportar les 
paletes de la zona d’entrada als diferents transelevadors, disposen de temps lliure 
que poden invertir en operacions del model de preparació i sortida de comandes. 

• en el model de preparació i sortida de comandes no s’assoleix el flux de preparació 
de comandes requerit en les especificacions de disseny, degut a que, dels tres 
operaris que hi ha en cada zona de preparació de comandes, el segon i tercer 
operaris presenten temps morts al tenir un temps de cicle inferior al primer operari 

• en el model global els transelevadors i els carros transfereridors de paletes no 
funcionen a plena carrega, per tant, no provoquen variacions en el nombre de 
comandes obtingut en el model anterior. 

La diferència en els temps de cicle dels operaris és deguda al desplaçament, que fa el 
primer operari de cada zona de preparació de comandes, al desapilador de paletes per 
col·locar la paleta buida sobre la qual es col·locaran els diferents productes.  
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Per eliminar aquests temps de desplaçament s’han proposat les següents possibilitats. 
 

-   Disposar de dos operaris més per  les hores punta de producció 

La funció d’aquests operaris serà la de col·locar paletes buides, dels desapiladors de paletes, 
sobre la línia de preparació de comandes. Evitant així, el desplaçament del primer operari de 
cada zona de preparació de comandes. 

L’inconvenient en aquest cas és que el percentatge d’ocupació d’aquests operaris és bastant 
baix i també suposa un  incrementen en les despeses. 
 

-   Automatitzar l’entrega de paletes buides 

Una de les conclusions que s’extreu de l’anàlisi dels resultats obtinguts amb la simulació, és 
que ni els transelevadors, ni els carros transferidors de paletes funcionen a plena carrega. 
Per tant, una altra possibilitat per evitar el desplaçament del primer operari, de cada zona de 
preparació de comandes, és utilitzar els carros transferidors de paletes per automatitzar 
l’entrega de paletes buides a les línies de preparació de comandes. Per poder fer-ho, es 
necessari fer una redistribució dels desapiladors de paletes i dels elements de connexió. 
També és necessari col·locar un transportador de rodets al costat de cada desapilador de 
paletes per realitzar la funció de pulmó. 

Amb aquesta modificació s’aconsegueix un augment del nombre de comandes que es 
preparen diàriament.  
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