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1. Introducció 

En aquesta part es realitza una anàlisi exhaustiva per tal de determinar l’impacte  que 

les diferents condicions de treball i els materials presents a l’entorn poden tenir sobre la 

capacitat de lectura dels equips que conformen un sistema RFID.  

La finalitat principal d’aquest document és la de determinar la possibilitat d’implantar la 

radiofreqüència com a solució a les necessitats de seguiment de la producció i 

emmagatzematge d’Hormipresa. Permetrà demostrar la viabilitat tecnològica i operativa de 

la tecnologia RFID en un escenari real de funcionament. També evidenciarà els punts 

conflictius que presentin dificultats afegides i servirà per a determinar solucions o 

especificacions que s’hagin d’ acomplir per tal d’obtenir les lectures o les respostes 

desitjades. 

De manera indirecta, l’estudi de viabilitat, servirà per a tenir una primera presa de 

contacte amb la tecnologia i els equips que la conformen d’una manera pràctica, ja que fins 

a aquest moment únicament es disposaven de dades tècniques i documentació teòrica  

que descrivien les possibilitats de la tecnologia, però en un entorn real, aquestes poden 

variar considerablement. 

L’estudi s’ha dividit en tres capítols principals. El primer està dedicat a fer un repàs, a 

mode de referència, de diferents projectes que s’estan implantant en l’actualitat per tal 

poder conèixer diferents possibilitats i entorns d’aplicació de la tecnologia. 

El segon capítol, i més important, es centra en l’estudi de la viabilitat tecnològica. Es 

divideix en quatre parts principals que són: proves de lectura, simulació d’un punt fix, 

prototipus per als vehicles i estudi d’un sistema de localització basat en RFID Passiva 

utilitzant location tags.  

Finalment, a l’últim capítol, s’enumeraran les conclusions obtingudes al llarg de totes 

les proves realitzades i es disposarà de les dades necessàries per tal de poder triar entre 

diferents fabricants i equips, de manera que s’instal·laran els que ofereixin millors 

prestacions per les especificacions requerides. 
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2. Anàlisi d’antecedents 

Les sigles RFID són les inicials en anglès d’Identificació per Radiofreqüència i es fan 

servir per a referir-se de forma genèrica a un conjunt de tecnologies emprades per a 

identificar persones, animals i objectes basant-se en la comunicació sense fils, mitjançant 

ones de ràdio. 

Contràriament al que pugui semblar, aquestes tecnologies s’utilitzen des de fa anys en 

molts sectors diferents de la indústria, malgrat que és ara quan estan de plena actualitat, 

principalment impulsades per la seva utilització en els elements quotidians i el seu possible 

ús massiu en la cadena de subministrament. 

Darrerament s’han produït dos esdeveniments que han impulsat en gran mesura la 

difusió de la tecnologia. El primer és l’aparició del Reglament (CE) nº 178/2002 del 

Parlament Europeu i del Consell, que té com a primer objectiu el d’aproximar conceptes, 

principis i procediments de cara a la lliure circulació d’aliments segurs i saludables. L’article 

18 introdueix, per a totes les empreses alimentàries i de pinsos, l’exigència de disposar a 

partir de l’1 de gener de 2005 d’un sistema de traçabilitat “dels aliments,dels pinsos, dels 

animals destinats a la producció d’aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser 

incorporada en un aliment o pinso, o amb la probabilitat de ser-ho”. Les empreses han de 

disposar d’un sistema de gestió documental que permeti identificar un seguiment dels 

productes que entren, romanen i surten del seu negoci de forma àgil, ràpida i eficaç, amb la 

finalitat que davant d’una pèrdua de seguretat dels productes, es puguin prendre les 

mesures necessàries. Aquest fet ha provocat que les empreses alimentàries incorporin la 

tecnologia RFID per tal de realitzar aquest seguiment. 

El segon esdeveniment important que ha impulsat la tecnologia, ha estat la publicació 

per part d’empreses com Wal-Mart o del Departament de Defensa dels Estats Units, dels 

requisits per als fabricants per a situar les etiquetes RFID en tots els seus transports, per tal 

de millorar la gestió en la cadena de subministrament. Degut a les dimensions d’aquestes 

dues organitzacions els seus manaments sobre RFID han causat impacte en milers de 

companyies de tot el món. La data límit s’ha prorrogat diverses vegades degut a les grans 

dificultats de molts fabricants per implantar sistemes RFID. En aquest temps està previst 

que fins i tot les companyies més petites siguin capaces de posar etiquetes RFID en els 

seus transports.  Un exemple concret és l’exigència, des de gener de 2005, per part de 

Wal-Mart als seus 100 proveïdors principals que apliquin etiquetes de RFID en tots els seus 

enviaments. 



Pàg. 8  Annex B – Anàlisi d’antecedents i viabilitat  

 

A nivell estatal, varies empreses de sectors diferents estan en procés d’implantació 

d’aquesta tecnologia. Cada cop més, s’incrementa vertiginosament el número de persones 

interessades en l’adopció de la RFID. A continuació, es citen alguns dels projectes més 

característics. 

• Correus: està mecanitzant tots els seus centres principals de distribució a Espanya 

per tal de conèixer la traçabilitat de les cartes i dels objectes que transporten. 

• Pascual: per tal de començar a aplicar la futura normativa que tracta sobre la 

necessitat de conèixer totes les manipulacions dels aliments, està començant a 

utilitzar la RFID en la seva secció d’ous a la planta que l’empresa té a Aranda del 

Duero. 

• Noel: empresa dedicada a l’elaboració d’aliments precuinats i embotits ha començat 

a implantar sistemes RFID a  l’ enfardadora (per tal d’identificar els productes que 

s’embalen a un palet) i als molls de càrrega (per tenir un control sobre els productes 

que s’emporta cada transpotista). 

• KH Lloreda: ha implantat un sistema RFID que li permet disposar d’un control 

exhaustiu de la producció, implementant punts de servei on s’identifiquen 

automàticament els productes en cadascun dels processos de fabricació. També 

han implementat arcs a la sortida dels molls per controlar la sortida dels productes. 

• AICOA: empresa dedicada al registre d’obres d’art i a la custodia de la seva 

documentació està desenvolupant un projecte on, per una part, s’aconsegueixi la 

traçabilitat d’una obra d’art per conèixer en tot moment la seva ubicació, i per l’altra 

la localització en temps real dels documents dins de l’arxiu. 

• Joieries: aquest és un sector que es veu molt beneficiat de l’ús de la RFID. La 

capacitat de fer inventaris de manera automàtica per una part, i de fusionar la 

tecnologia RFID amb la seguretat per fer front als robatoris per l’altra, són dues de 

les característiques que fan molt atractiu l’ús d’aquesta tecnologia en aquest sector.  

Un altre fet que demostra la gran acceptació que la tecnologia està tenint per part de 

les empreses són la gran quantitat d’events que cada cop més, es celebren entorn a la 

difusió i divulgació de la tecnologia RFID i el gran número de persones que hi assisteixen. 
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3. Estudi de viabilitat 

Degut a que el projecte d’Hormipresa és el primer que pretén incorporar la tecnologia 

RFID en un entorn de treball amb elevada presència de materials que dificulten la capacitat 

de lectura i pel fet que es tracta d’un projecte de grans dimensions, es va realitzar un estudi 

de viabilitat exhaustiu que permetés determinar si és possible la implantació del projecte en 

el grau de maduresa en el que es troba avui la tecnologia.  

Les proves es divideixen en quatre grans grups que persegueixen diferents objectius. 

El primer, està centrat entorn a l’obtenció de lectures, i en funció dels resultats obtinguts es 

podrà decidir el tipus d’etiqueta i de lector que millor s’adapti a l’entorn. També serviran per 

determinar la posició més idònia de l’etiqueta electrònica a les peces.  

La segona bateria de proves consisteix en simular la mecanització d’un punt de control 

de prova i fer passar diferents peces per tal de demostrar la viabilitat i l’amplada màxima 

que pot tenir un portal. 

El tercer grup de proves està orientat a estudiar la resposta dels equips quan es troben 

instal·lats en els diferents elements de transport. Per aquest motiu s’ha procedit a la 

instal·lació provisional d’equips a un carretó elevador i a un movilift. Les proves realitzades 

amb els vehicles s’han dut a terme tant en condicions estàtiques com dinàmiques, amb 

l’objectiu d’intentar reproduir totes les condicions de treball d’aquests. 

Per últim, s’han realitzat proves amb tag’s embeguts a terra per a determinar la 

viabilitat de poder localitzar els vehicles mitjançant unes zones delimitades als magatzems 

amb etiquetes electròniques, que els vehicles anirien llegint a mesura que les anessin 

travessant. 

 

3.1. Proves de lectura 

Degut a que les distàncies de lectura varien en funció de diversos factors, s’ha 

d’estudiar la manera en que aquests afecten a la qualitat de les lectures, tant de manera 

individual com quan interactuen entre ells. Per aquest motiu, s’ha procedit a realitzar un 

disseny d’experiments factorial que permeti optimitzar i decidir quines proves s’han de dur a 

terme i la manera d’organitzar-les. 
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Els models de ‘Disseny d’experiments’ són models estadístics clàssics que tenen per 

objectiu determinar si uns determinats factors influeixen en la variable d’interès i, si existeix 

influència d’algun factor, quantificar-la. 

La metodologia del disseny d’experiments es basa en l’experimentació. Es té 

coneixement de que si es repeteix un experiment, en condicions indistingibles, els resultats 

presenten una variabilitat que pot ser gran o petita. Si s’experimenta en condicions 

industrials, la variabilitat és gran en la majoria dels casos. 

Per a que la  metodologia de disseny d’experiments sigui eficaç, és fonamental que 

l’experiment estigui ben dissenyat. És important conèixer els factors que influeixen realment 

i donar una estimació de la seva influència. Per a poder aconseguir això, és necessari 

experimentar, variar les condicions que afecten a les unitats experimentals i observar la 

variable resposta. De l’anàlisi i l’estudi de la informació recollida s’obtenen les conclusions. 

Les tècniques de disseny d’experiments es basen en estudiar simultàniament els 

efectes de tots els factors d’interès. Són més eficaces i proporcionen millors resultats amb 

un menor cost que fent l’estudi dels factors individualment. 

Per tal de seguir una metodologia de treball en el desenvolupament del disseny 

d’experiments s’ha realitzat en una sèrie d’etapes. 

 

3.1.1. Objectius de l’experiment 

La variable resposta que es pretén estudiar és la distància màxima a la qual s’obtenen 

lectures fiables amb un equip de RFID. L’experiment es realitza per diversos motius que es 

poden resumir  en: 

• Facilitar la decisió en l’elecció dels equips que s’utilitzaran, tant en els punts fixos 

com en els elements de transport. 

• Determinar els rangs de lectura que es poden obtenir per tal d’adaptar la solució 

que es proposi a les possibilitats que ofereix la tecnologia, pricipalment en distància 

màxima a la que s’obté lectura.  
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3.1.2. Possibles fonts de variació  

S’entén com a font de variació qualsevol aspecte que pugui generar variabilitat en la 

resposta del sistema i com a nivell d’un factor o variable als tipus de graus específics que 

es tindran en compte en la realització de l’experiment. És recomanable fer una llista de 

totes les possibles fonts de variació, distingint aquelles que, a priori, generen una major 

variabilitat. Es poden distingir dos tipus de fonts de variació: 

• Factors de tractament: són aquelles fonts, l’efecte de les quals sobre la resposta és 

de particular interès per l’experimentador.  

• Factors de soroll: són aquelles fonts que no són d’interès directe però que s’han de 

tenir en compte per tal de reduir la variabilitat no planificada. 

A continuació s’esquematitzen els factors de tractament i els possibles nivells que 

prendran aquests factors: 

• Model de lector i antenes:  és necessari determinar el lector i les antenes que 

millor s’adaptin a les condicions de l’entorn, que com ja s’ha comentat, no són les 

més idònies. Per aquest motiu es van consultar diferents fabricants d’equips. 

Concretament, dos fabricants disposaven d’equips que, a priori, podien adaptar-se a 

les especificacions requerides.   

Els equips els componen antena i lector del mateix fabricant, ja que tot i que hi ha 

antenes i lectors de diferents marques que són compatibles, estan dissenyats per 

treballar conjuntament i ofereixen millors prestacions. Els equips amb els que 

s’experimentarà són un model fabricat i recomanat per l’empresa Samsys i un altre 

per Symbol.  

Cadascun dels fabricants disposa d’un software específic, destinat a la realització de 

proves pilot, que permet configurar els equips per d’adaptar-los a les condicions 

requerides en cada experiment: número d’antenes connectades, temps de lectura, 

potència... 

Les Figures 3.1 i 3.2 mostren les interfícies d’aquests programes de les cases 

Samsys i Symbol respectivament. 
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Figura 3.1 Pantalla principal del programa de Samsys 

 
Figura 3.2 Pantalla principal del programa de Symbol 
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• Model d’etiqueta electrònica: de la mateixa manera que succeeix amb els lectors, 

existeixen multitud de fabricants i models d’etiquetes electròniques, però 

dissenyades especialment per anar adherides a superfícies de formigó només es 

troba un model de l’empresa Avery Dennison i un altre de Symbol. 

• Alçada de col·locació de l’etiqueta:  es vol veure si l’alçada a la que es col·loca 

adherida l’etiqueta en la peça influeix de manera significativa en els resultats 

obtinguts. Per aquest motiu es considera com a factor el fet que tota l’etiqueta es 

col·loqui adherida a la peça, o bé, que es deixi sobresortint un tros d’etiqueta de 

manera que el xip no estigui en contacte directe amb el formigó. 

• Posició en que es col·loca l’etiqueta: degut a la geometria de l’etiqueta, aquesta 

pot anar col·locada en posició horitzontal o bé en posició vertical. S’ha considerat 

interessant determinar si la posició relativa entre peça i etiqueta és determinant. 

Una possible font de soroll de l’experiment pot ser el fet de realitzar l’experiment a 

l’interior o exterior de les naus. No interessa saber si els equips funcionen millor a un o altre 

lloc, degut a que han d’anar instal·lats en ambdues bandes. En aquest cas una bona 

estratègia seria bloquejar aquest factor ja que és possible dividir les unitats experimentals 

en grups d’unitats similars. L’avantatge de bloquejar un factor que a priori pot tenir una 

clara influència en la resposta és que converteix la variabilitat sistemàtica no planificada en 

variabilitat sistemàtica planificada. 

Les condicions ambientals del dia en el qual es realitza l’experiment també poden tenir 

influència en la resposta. Aquestes variacions poden ser degudes a diferents condicions 

climatològiques. Per tant, el dia de realització dels experiments es pot tractar com un segon 

factor de soroll. Per aquest motiu resulta interessant realitzar experiments tant en dies 

plujosos, com freds i calorosos. 

El cost de realització de les proves únicament és en funció del temps emprat en la 

realització d’aquestes ja que no es fan servir materials ni es malmeten els equips utilitzats. 

Per aquest motiu s’ha decidit realitzar les proves en tres dies diferents, i cadascun 

d’aquests dies es realitzaran els experiments tant a l’interior com a l’exterior de les naus. 

 Les dades de temperatura i les condicions climatològiques dels dies en que es van 

realitzar les proves són les següents: 

• 19/09/2005: la temperatura a l’hora en que es van realitzar les proves era de 

27,6ºC, el dia era assolellat amb presència de núvols baixos. Les mesures es van 

prendre al migdia. 
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• 06/10/2005: la temperatura ambient era de 14,8ºC i hi havia una lleugera 

precipitació. Els experiments es van dur a terme a mitja tarda, entre les 16 i les 19h. 

• 14/11/2005: el moment de realització de les proves va ser a primera hora del matí, 

la temperatura ambient era de 6,2º C i el cel estava completament descobert. 

 

3.1.3. Mesures de treball 

La variable resposta que s’estudiarà és la distància màxima a la qual es poden obtenir 

lectures, degut a que aquest fet condicionarà, en gran mesura, la solució que es proposi  o 

farà que l’aplicació de la tecnologia RFID no sigui la més adient per a solucionar el 

problema.  

El treball es centrarà en trobar les condicions experimentals amb les que s’obtingui un 

valor extrem (en aquest cas un màxim) en la variable resposta amb un mínim de variabilitat, 

ja que no interessa tenir lectures molt bones si també se n’obtenen de molt dolentes. 

Per a prendre les mesures de distància es realitzaran proves de lectura començant a 

una distància de 3 m i allunyant o apropant l’etiqueta a la peça, una distància de 0,5 m cada 

vegada, en funció de que s’obtinguin lectures fiables o no. Un cop s’arribi a un punt on no 

s’obtinguin lectures fiables s’aproparà o allunyarà la peça 0,1 m cada vegada. 

Es considerarà que el lector és capaç de llegir la peça de forma fiable quan, durant un 

període de temps de 10 segons, s’obtinguin un mínim de 10 lectures. Per a determinar el 

nombre de lectures obtingudes en 10 segons, es col·locarà l’etiqueta en la posició a 

mesurar i s’activarà el lector durant un període de 10 segons. Un cop passat aquest temps 

es comprovarà que les lectures siguin superiors a 10, en cas que no arribin a aquest valor 

es prendrà com a distància màxima la immediatament inferior.  

Els resultats s’obtindran mitjançant una cinta mètrica i sempre es mesurarà únicament 

la distància horitzontal entre el lector i l’etiqueta. 

 

3.1.4. Especificacions del model 

Degut a les característiques de l’estudi, el tipus de disseny d’experiments que s’aplica 

és un disseny factorial a dos nivells degut a que proporciona molt bona relació entre l’esforç 

que suposa la realització dels experiments i la informació que se’n pot extreure. Aquests 

dissenys són del tipus 2k, on el 2 prové del nombre de nivells diferents i la k és el nombre 
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total de factors que intervenen en l’ experimentació. Aquests experiments són molt senzills 

de dissenyar, desenvolupar, analitzar i interpretar.  

Degut a que tots el factors que intervenen en el model a estudiar són qualitatius i no 

quantitatius, s’assigna el valor +1 ó -1 de manera arbitrària. El disseny resultant és un 

disseny factorial 24.  De manera que els factors i nivells codificats que prendran aquests 

són els especificats a la Taula 3.1: 

 

 NIVELLS 

FACTORS -1 1 

(L) Model de lector i antenes Samsys Symbol 

(E) Model d’etiqueta Avery Symbol 

(A) Alçada de col·locació de l’etiqueta Xip al formigó Xip fora formigó 

(P) Posició de l’etiqueta en la peça Horitzontal Vertical 

Taula 3.1 Factors i nivells codificats 

 

3.1.5. Construcció de la matriu de disseny 

En aquesta etapa es procedeix a construir la matriu de disseny que definirà els valors 

que prendran els factors en cada un dels experiments a realitzar. En la Taula 3.2 es mostra 

la matriu de disseny dels experiments a realitzar en ordre estàndard amb els valors dels 

factors codificats. 

 

EXP. L E A P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Taula 3.2 Matriu de disseny d’experiments 

L’ordre estàndard que s’ha fet servir resulta molt senzill per tal de construir la matriu, 

però no per a realitzar els experiments ja que l’ordre de realització dels experiments ha de 

ser aleatori. S’ha intentat aleatoritzar totalment l’ordre dels experiments ja que d’aquesta 

manera es minimitzen els possibles efectes de factors que no s’hagin considerat a 

l’experiment, o bé, s’hagin ignorat. 

 

3.1.6. Rèpliques 

Degut a que el sistema objecte de l’experimentació és variable, s’ha dut a terme més 

d’un experiment sota les mateixes condicions experimentals. A l’hora d’analitzar els 

resultats, es considerarà la mitja d’aquestes rèpliques com a única resposta i es calculen 

els resultats com si només s’hagués experimentat un vegada sota cadascuna de les 

condicions i el resultat obtingut hagués estat la mitja. 

En un primer moment es van realitzar un total de dues rèpliques per cada experiment, 

tenint en compte que cada cop que es realitzés una d’aquestes rèpliques es reinicialitzarien 

tots els equips. Degut al fet que es prenen mesures al llarg de tres dies diferents, i  que 

cadascun d’aquests dies es realitzen proves a l’interior i exterior de les naus amb dues 

rèpliques cada cop, en total s’han de realitzar 12 vegades cadascun dels 16 experiments 

que indica la matriu de disseny.  

 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 17 

 

3.1.7. Resultats dels experiments realitzats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en la realització dels diferents 

experiments. El superíndex de les columnes de les rèpliques de les Taules 3.3, 3.4 i 3.5 

indica l’ordre de realització de cadascun dels experiments al llarg d’un dia, el qual s’ha 

generat de manera aleatòria. Com en total, en una jornada, es realitzen 64 experiments 

aquesta columna conté un valor entre 1 i 64.  

Els valors dels resultats obtinguts corresponen a la distància màxima a la que s’han 

obtingut lectures fiables amb les condicions que marca l’experiment. Aquestes distàncies 

estan mesurades en metres i es considera que una lectura es fiable quan compleix les 

condicions establertes a l’apartat 3.1.3 “Mesures de treball” 

Els valors de les distàncies que es van obtenir són els següents: 

 

19/09/2005: 

 FACTORS EXTERIOR INTERIOR  

EXP. L E A P repl.1  repl.2  Mitja INT repl.3 repl.4  Mitja EXT 

1 -1 -1 -1 -1 0,4 43 1,8 34 1,1 2,0 32 0,7 24 1,4 

2 1 -1 -1 -1 3,5 52 3,2 44 3,4 1,1 39 4,0 36 2,6 

3 -1 1 -1 -1 1,0 17 0,8 29 0,9 1,2 36 0,9 40 1,1 

4 1 1 -1 -1 3,0 10 4,1 07 3,5 2,5 42 3,4 12 3,0 

5 -1 -1 1 -1 1,2 46 4,7 45 3,0 3,5 05 0,8 02 2,2 

6 1 -1 1 -1 5,2 19 2,7 14 4,0 5,9 33 4,8 55 5,4 

7 -1 1 1 -1 4,2 63 5,0 37 4,6 4,4 08 3,9 31 4,2 

8 1 1 1 -1 6,0 03 5,7 25 5,9 5,9 53 5,5 60 5,7 

9 -1 -1 -1 1 0,0 06 0,1 50 0,1 0,8 62 0,0 59 0,4 

10 1 -1 -1 1 3,0 30 0,5 18 1,8 3,5 48 0,7 23 2,1 

11 -1 1 -1 1 1,5 11 1,9 22 1,7 1,7 26 1,4 13 1,6 

12 1 1 -1 1 3,3 57 2,9 47 3,1 3,2 61 2,8 51 3,0 

13 -1 -1 1 1 1,1 20 3,0 58 2,1 0,3 41 1,1 16 0,7 

14 1 -1 1 1 4,9 56 6,3 04 5,6 3,4 54 6,9 21 5,2 

15 -1 1 1 1 3,9 28 3,6 15 3,8 4,0 38 3,7 01 3,9 

16 1 1 1 1 6,3 27 5,9 09 6,1 6,2 64 6,0 49 6,1 

Taula 3.3 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 1er dia 
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06/10/2005: 

 FACTORS EXTERIOR INTERIOR  

EXP. L E A P repl.1  repl.2  Mitja INT repl.3 repl.4  Mitja EXT 

1 -1 -1 -1 -1 0,2 48 2,1 35 1,2 1,3 52 0,2 59 1,2 

2 1 -1 -1 -1 0,8 63 2,3 60 1,6 0,6 51 3,7 55 2,2 

3 -1 1 -1 -1 0,7 61 1,2 18 1,0 0,6 10 0,8 17 0,7 

4 1 1 -1 -1 3,9 40 4,2 02 4,1 3,6 34 2,9 21 3,3 

5 -1 -1 1 -1 5,3 58 3,0 43 4,2 1,5 36 4,7 28 3,1 

6 1 -1 1 -1 4,2 08 3,5 01 3,9 6,2 25 5,7 56 6,0 

7 -1 1 1 -1 4,3 07 4,6 42 4,5 4,1 44 3,9 37 4,0 

8 1 1 1 -1 6,1 06 5,4 41 5,8 5,9 54 6,1 30 6,0 

9 -1 -1 -1 1 0,1 05 0,2 31 0,2 0,3 03 0,5 23 0,4 

10 1 -1 -1 1 0,2 29 2,1 57 1,2 3,0 33 4,0 62 2,7 

11 -1 1 -1 1 1,8 45 2,0 50 1,9 1,5 39 1,7 64 1,7 

12 1 1 -1 1 3,0 24 3,1 46 3,1 3,3 16 2,9 22 3,2 

13 -1 -1 1 1 1,8 26 0,2 19 1,0 4,0 27 0,5 14 2,8 

14 1 -1 1 1 6,4 11 5,7 53 6,1 5,5 12 6,4 38 5,8 

15 -1 1 1 1 4,1 20 3,5 15 3,8 3,9 13 3,6 47 3,9 

16 1 1 1 1 6,3 32 6,0 09 6,2 6,4 04 5,7 49 6,3 

Taula 3.4 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 2on dia 

 

14/11/2005: 

 FACTORS EXTERIOR INTERIOR  

EXP. L E A P repl.1  repl.2  Mitja INT repl.3 repl.4  Mitja EXT 

1 -1 -1 -1 -1 3,0 01 0,6 51 1,8 2,1 25 0,0 12 1,1 

2 1 -1 -1 -1 3,1 02 1,1 58 2,1 2,3 13 0,7 22 1,5 

3 -1 1 -1 -1 0,9 33 0,3 54 0,6 1,4 50 1,0 36 1,2 

4 1 1 -1 -1 3,5 29 3,4 41 3,5 3,5 04 2,8 16 3,2 

5 -1 -1 1 -1 5,7 43 2,7 32 4,2 0,5 35 4,8 47 2,7 

6 1 -1 1 -1 6,8 17  3,5 27 5,2 4,9 18 3,0 39 4,0 

7 -1 1 1 -1 4,4 54 4,6 60 4,5 4,3 28 3,9 64 4,1 

8 1 1 1 -1 5,7 62 6,4 49 6,1 5,7 34 5,2 19 5,5 

9 -1 -1 -1 1 0,9 40 0,2 48 0,6 0,0 52  0,5 20 0,3 

10 1 -1 -1 1 1,5 55 1,3 05 1,4 5,0 03 4,0 31 4,5 
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11 -1 1 -1 1 1,9 21 1,6 42 1,8 1,8 61 1,6 10 1,7 

12 1 1 -1 1 2,8 46 3,2 45 3,0 3,4 63 3,3 07 3,4 

13 -1 -1 1 1 5,0 24 2,5 56 3,8 2,1 30 0,0 14 1,1 

14 1 -1 1 1 6,5 06 3,0 59 4,8 5,2 37 4,5 23 4,9 

15 -1 1 1 1 3,8 53 4,0 15 3,9 3,7 38 3,8 11 3,8 

16 1 1 1 1 5,8 08 6,1 26 6,0 6,3 57 6,2 09 6,2 

Taula 3.5 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 3er dia 

Observant les dades de cadascun dels dies, no s’aprecia una diferència clara entre les 

mesures preses a l’interior o l’exterior de les naus. Per visualitzar més clarament aquesta 

informació es representen a les Figures 3.3, 3.4 i 3.5 les respostes obtingudes en funció 

dels experiments en tres gràfics diferents (un per a cadascun dels dies).  
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Figura 3.3 Respostes obtingues a l’interior i exterior de les naus (primer dia) 
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Figura 3.4 Respostes obtingues a l’interior i exterior de les naus (segon dia) 
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Figura 3.5 Respostes obtingues a l’interior i exterior de les naus (tercer dia) 

Si s’analitzen els tres gràfics anteriors no s’aprecien grans diferències entre les 

respostes obtingudes a l’interior de les naus (triangle blau) de les obtingudes a l’exterior 

(cercle groc), per aquest motiu s’assumeix que es pot treballar indistintament a l’interior i 

l’exterior ja que aquest factor que a priori es pensava que podria introduir variabilitat en 

aquest cas no l’aporta. Per tant, a partir d’aquest punt es treballarà com si es tinguessin 

quatre rèpliques de cada experiment per cadascun dels tres dies. A les Taules 3.6 , 3.7 i 

3.8 s’han calculat els valors mitjans de tots els experiments realitzats cada dia així com el 

logaritme de la desviació tipus de les dades per tal de poder analitzar la variabilitat dels 

experiments.  

 

 FACTORS  EXTERIOR INTERIOR 

EXP. L E A P repl.1  repl.2  repl.3 repl.4  
MITJADIA Log S DI 

1 -1 -1 -1 -1 0,4 43 1,8 34 2,0 32 0,7 24 1,2 - 0,10 

2 1 -1 -1 -1 3,5 52 3,2 44 1,1 39 4,0 36 3,0  0,11 

3 -1 1 -1 -1 1,0 17 0,8 29 1,2 36 0,9 40 1,0 - 0,76 

4 1 1 -1 -1 3,0 10 4,1 07 2,5 42 3,4 12 3,2 - 0,17 

5 -1 -1 1 -1 1,2 46 4,7 45 3,5 05 0,8 02 2,6  0,27 

6 1 -1 1 -1 5,2 19 2,7 14 5,9 33 4,8 55 4,7  0,14 

7 -1 1 1 -1 4,2 63 5,0 37 4,4 08 3,9 31 4,4 - 0,33 

8 1 1 1 -1 6,0 03 5,7 25 5,9 53 5,5 60 5,8 - 0,65 

9 -1 -1 -1 1 0,0 06 0,1 50 0,8 62 0,0 59 0,2 - 0,41 

10 1 -1 -1 1 3,0 30 0,5 18 3,5 48 0,7 23 2,0  0,19 

11 -1 1 -1 1 1,5 11 1,9 22 1,7 26 1,4 13 1,6 - 0,65 

12 1 1 -1 1 3,3 57 2,9 47 3,2 61 2,8 51 3,0 - 0,61 

13 -1 -1 1 1 1,1 20 3,0 58 0,3 41 1,1 16 1,4  0,06 
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14 1 -1 1 1 4,9 56 6,3 04 3,4 54 6,9 21 5,4  0,19 

15 -1 1 1 1 3,9 28 3,6 15 4,0 38 3,7 01 3,8 - 0,74 

16 1 1 1 1 6,3 27 5,9 09 6,2 64 6,0 49 6,1 - 0,74 

Taula 3.6 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 3er dia 

 

 FACTORS EXTERIOR INTERIOR 

EXP. L E A   repl.2  repl.3 repl.4  
MITJADIA Log S DI 

1 -1 -1 -1 -1 0,2 48 2,1 35 1,3 52 0,2 59 1,0 - 0,03 

2 1 -1 -1 -1 0,8 63 2,3 60 0,6 51 3,7 55 1,9  0,16 

3 -1 1 -1 -1 0,7 61 1,2 18 0,6 10 0,8 17 0,8 - 0,58 

4 1 1 -1 -1 3,9 40 4,2 02 3,6 34 2,9 21 3,7 - 0,25 

5 -1 -1 1 -1 5,3 58 3,0 43 1,5 36 4,7 28 3,6  0,24 

6 1 -1 1 -1 4,2 08 3,5 01 6,2 25 5,7 56 4,9  0,10 

7 -1 1 1 -1 4,3 07 4,6 42 4,1 44 3,9 37 4,2 - 0,52 

8 1 1 1 -1 6,1 06 5,4 41 5,9 54 6,1 30 5,9 - 0,48 

9 -1 -1 -1 1 0,1 05 0,2 31 0,3 03 0,5 23 0,3 - 0,76 

10 1 -1 -1 1 0,2 29 2,1 57 3,0 33 4,0 62 2,3  0,21 

11 -1 1 -1 1 1,8 45 2,0 50 1,5 39 1,7 64 1,8 - 0,67 

12 1 1 -1 1 3,0 24 3,1 46 3,3 16 2,9 22 3,1 - 0,76 

13 -1 -1 1 1 1,8 26 0,2 19 4,0 27 0,5 14 1,6  0,14 

14 1 -1 1 1 6,4 11 5,7 53 5,5 12 6,4 38 6,0 - 0,33 

15 -1 1 1 1 4,1 20 3,5 15 3,9 13 3,6 47 3,8 - 0,56 

16 1 1 1 1 6,3 32 6,0 09 6,4 04 5,7 49 6,1 - 0,50 

Taula 3.7 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 3er dia 

 

 FACTORS EXTERIOR INTERIOR 

EXP. L E A   repl.2  repl.3 repl.4  
MITJADIA Log S DI 

1 -1 -1 -1 -1 3,0 01 0,6 51 2,1 25 0,0 12 1,4  0,14 

2 1 -1 -1 -1 3,1 02 1,1 58 2,3 13 0,7 22 1,8  0,04 

3 -1 1 -1 -1 0,9 33 0,3 54 1,4 50 1,0 36 0,9 - 0,34 

4 1 1 -1 -1 3,5 29 3,4 41 3,5 04 2,8 16 3,3 - 0,47 

5 -1 -1 1 -1 5,7 43 2,7 32 0,5 35 4,8 47 3,4  0,37 

6 1 -1 1 -1 6,8 17  3,5 27 4,9 18 3,0 39 4,6  0,23 
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7 -1 1 1 -1 4,4 54 4,6 60 4,3 28 3,9 64 4,3 - 0,53 

8 1 1 1 -1 5,7 62 6,4 49 5,7 34 5,2 19 5,8 - 0,30 

9 -1 -1 -1 1 0,9 40 0,2 48 0,0 52  0,5 20 0,4 - 0,41 

10 1 -1 -1 1 1,5 55 1,3 05 5,0 03 4,0 31 3,0  0,26 

11 -1 1 -1 1 1,9 21 1,6 42 1,8 61 1,6 10 1,7 - 0,82 

12 1 1 -1 1 2,8 46 3,2 45 3,4 63 3,3 07 3,2 - 0,58 

13 -1 -1 1 1 5,0 24 2,5 56 2,1 30 0,0 14 2,4  0,31 

14 1 -1 1 1 6,5 06 3,0 59 5,2 37 4,5 23 4,8  0,16 

15 -1 1 1 1 3,8 53 4,0 15 3,7 38 3,8 11 3,8 - 0,89 

16 1 1 1 1 5,8 08 6,1 26 6,3 57 6,2 09 6,1 - 0,67 

Taula 3.8 Matriu de disseny ordre d’experimentació i resposta 3er dia 

Per tal de determinar si els dies de realització dels experiments tenen influència sobre 

la variable resposta, es realitza un anàlisi exploratori de dades de cadascun dels dies, 

treballant amb els valors de les mitges calculades en les taules anteriors.  

 

3.1.8. Anàlisi dels resultats per dies 

Un cop realitzats tots els experiments s’ha procedit a calcular de quina manera afecten 

a la resposta els factors amb els que s’ha experimentat. El mètode emprat per a calcular els 

efectes dels factors sobre la variable resposta ha estat l’algoritme dels signes o de Box-

Hunter. També s’ha fet servir una eina informàtica d’anàlisi estadística anomenada 

MINITAB que permet l’obtenció de més informació d’una manera senzilla. 

 

Càlcul dels efectes 

L’algoritme de signes calcula els efectes a partir dels signes utilitzats per a definir els 

nivells en la matriu de disseny. Permet calcular tant els efectes principals (els de cada 

factor per separat) com els efectes derivats de la interacció de dos o més factors. Per 

aquest motiu s’ha d’afegir a la matriu de disseny una columna per a cada una de les 

possibles interaccions. Els signes de dites columnes s’obtindran multiplicant algebraicament 

els signes de les columnes de les variables que les componen i, a més, s’afegeix una 

columna sencera amb +1 que servirà per a calcular la mitja.  

Per a trobar el valor de cadascun dels efectes, se sumen algebraicament les respostes 

amb els signes definits a la columna de l’efecte i es divideix aquesta suma per la meitat del 
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nombre de condicions experimentals.A continuació es mostren les taules dels efectes 

corresponents als tres dies. (Taules 3.9, 3.10 i 3.11) 

 

EXP. Mitja L E A P LE LA LP EA EP AP LEA LEP EAP LEAP RESP. 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1,2 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 3,0 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1,0 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 3,2 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2,6 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 4,7 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 4,4 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 5,8 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0,2 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 2,0 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1,6 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 3,0 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1,4 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 5,4 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 3,8 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,1 

 2,13 1,05 2,38 -0,30 -030 0,33 0,25 0,45 0,33 0,10 -0,30 -0,23 0,45 -0,28 -0,03  

Taula 3.9 Matriu de disseny complerta amb efectes (primer dia) 

 

EXP. Mitja L E A P LE LA LP EA EP AP LEA LEP EAP LEAP RESP. 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1,0 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1,9 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 0,8 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 3,7 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 3,6 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 4,9 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 4,2 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 5,9 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0,3 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 2,3 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1,8 
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12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 3,1 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1,6 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 6,0 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 3,8 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,1 

 2,10 0,98 2,65 -0,13 -0,05 0,33 0,40 -0,00 0,18 -0,15 -0,38 -0,65 0,53 -0,00 0,03  

Taula 3.10 Matriu de disseny complerta amb efectes (segon dia) 

 

EXP. Mitja L E A P LE LA LP EA EP AP LEA LEP EAP LEAP RESP. 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1,4 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1,8 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 0,9 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 3,3 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 3,4 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 4,6 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 4,3 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 5,8 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0,4 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 3,0 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1,7 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 3,2 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 2,4 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 4,8 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 3,8 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,1 

 1,79 0,92 2,44 -0,01 0,14 0,06 0,41 0,29 0,14 -0,24 -0,09 -0,44 0,09 0,01 0,34  

Taula 3.11 Matriu de disseny complerta amb efectes (tercer dia) 

A les Figures. 3.6, 3.7 i 3,8 es mostren els resultats obtinguts de l’anàlisi del disseny 

factorial introduït amb MINITAB. A la primera part (Estimated Effects and Coefficients for 

Distància) apareixen els valors dels efectes principals i de les interaccions, així com els 

coeficients del model de resposta estimat. A la segona part (Analysis of Variance for 

Distància), es realitza una anàlisi de la variança. Degut a que s’ha treballat amb els valors 

mitjans de les rèpliques, el programa no pot calcular els p-valors. Per últim apareixen els 

coeficients estimats del model. 
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Figura 3.6 Resultats de l’anàlisi del disseny d’experiments del dia 1 obtingut amb MINITAB  
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Figura. 3.7 Resultats de l’anàlisi del disseny d’experiments del dia 2 obtingut amb MINITAB  
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Figura 3.8 Resultats de l’anàlisi del disseny d’experiments del tercer dia obtingut amb MINITAB  



Pàg. 28  Annex B – Anàlisi d’antecedents i viabilitat  

 

Significació dels efectes 

Un cop calculats els efectes, la primera tasca és distingir quins d’ells afecten realment 

a la resposta. Que l’estimació d’un efecte sigui diferent de zero no implica que el valor 

verdader del mateix ho sigui ja que aquest està afectat per la variabilitat de l’experiment. 

Per tant, la primera tasca mitjançant la tècnica estadística, serà distingir quins efectes són 

significativament diferents de zero. Per detectar els efectes significatius fàcilment, es pot 

realitzar una representació gràfica. Aquest mètode es basa en representar els efectes en 

un paper probabilístic normal.  

La resposta experimental està sotmesa a variació aleatòria. Aquesta variació segueix, 

en general, una llei normal amb mitja zero i una desviació tipus que reflexa l’error 

experimental. Degut a que els efectes segueixen una llei normal, en representar-los en el 

paper probabilístic normal, aquells que siguin significativament igual a zero sortiran alineats 

en la mateixa recta. En canvi, aquells que influeixin significativament a la resposta sortiran 

clarament fora d’aquesta línia. A les Figures 3.9, 3.10 i 3,11 es mostra la representació 

gràfica dels efectes obtinguda amb MINITAB.  
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Figura 3.9 Representació gràfica dels efectes obtinguda amb MINITAB (primer dia) 
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Figura 3.10 Representació gràfica dels efectes obtinguda amb MINITAB (segon dia) 
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Figura 3.11 Representació gràfica dels efectes obtinguda amb MINITAB (tercer dia) 
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En el primer gràfic apareixen dos efectes principals significatius (A i C). Al segon i 

tercer dia es mostren com a significatius tres efectes principals (A, B i C). De tota manera si 

tornem a observar el primer gràfic hi ha un punt allunyat que no apareix com a significatiu 

però que dista bastant de la recta i que coincideix amb el factor B. En conclusió es pot 

afirmar que per a tots tres dies els efectes significatius són els mateixos: lectors i antenes, 

etiquetes i alçada. També es pot observar als gràfics que no existeix cap tipus d’interacció 

entre els diferents factors.  

De l’estudi anterior, obtenim quins factors afecten a l’obtenció de la màxima distància 

de lectura possible. Tot i així, com s’ha comentat anteriorment, també es fa necessària una 

anàlisi de la variança de l’experiment per tal d’aconseguir una solució robusta amb un 

mínim de variabilitat. 

A continuació, es mostren a les Figures 3.12, 3.13 i 3.14, el logaritme de la variabilitat 

de la resposta per cadascun dels dies representat en paper probabilístic normal. 
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Figura 3.12 Representació gràfica dels efectes de la variabilitat obtinguda amb MINITAB (primer dia) 
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Figura 3.13 Representació gràfica dels efectes de la variabilitat obtinguda amb MINITAB (segon dia) 
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Figura 3.14 Representació gràfica dels efectes de la variabilitat obtinguda amb MINITAB (tercer dia) 
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Tal i com es pot observar a les gràfiques anteriors, l’únic factor que afecta 

significativament a la variabilitat de la resposta és l’ús d’un tipus o altre d’etiquetes (factor 

B).  

De la mateixa manera que succeïa amb la resposta, els efectes significatius per a la 

variabilitat dels experiments coincideixen els tres dies. Per aquest motiu es pot analitzar els 

resultats d’una manera general, ja que ha quedat demostrat que no existeixen diferències 

destacables realitzant els experiments un o altre dia.  

 

3.1.9. Anàlisi dels resultats generals 

Per tal de determinar els efectes que tenen cadascun dels factors sobre la variable 

resposta s’analitzaran els resultats prenent com distància màxima per a cadascun dels 

experiments la mitja dels valors dels tres dies, que com s’ha determinat en l’apartat anterior 

no mostra una variabilitat significativa. Aquesta pràctica redueix l’efecte de la variabilitat del 

sistema experimental. Aquests valors així com els experiments realitzats sense codificar es 

mostren a la Taula 3.12:  

 

 FACTORS 

EXP. Lector i antenes  Etiqueta  Alçada del xip Posició etiqueta  
MITJA 

1 Samsys Avery Xip al formigó Horitzontal 1,2 

2 Symbol Avery Xip al formigó Horitzontal 2,2 

3 Samsys Symbol Xip al formigó Horitzontal 0,9 

4 Symbol Symbol Xip al formigó Horitzontal 3,4 

5 Samsys Avery Xip fora formigó Horitzontal 3,2 

6 Symbol Avery Xip fora formigó Horitzontal 4,7 

7 Samsys Symbol Xip fora formigó Horitzontal 4,3 

8 Symbol Symbol Xip fora formigó Horitzontal 5,8 

9 Samsys Avery Xip al formigó Vertical 0,3 

10 Symbol Avery Xip al formigó Vertical 2,4 

11 Samsys Symbol Xip al formigó Vertical 1,7 

12 Symbol Symbol Xip al formigó Vertical 3,1 

13 Samsys Avery Xip fora formigó Vertical 1,8 

14 Symbol Avery Xip fora formigó Vertical 5,4 

15 Samsys Symbol Xip fora formigó Vertical 3,8 

16 Symbol Symbol Xip fora formigó Vertical 6,1 

Taula 3.12 Matriu de disseny descodificada i valor mig dels resultats obtinguts  
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EXP. Mitja L E A P LE LA LP EA EP AP LEA LEP EAP LEAP RESP. 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1,2 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 2,2 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 0,9 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 3,4 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 3,2 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 4,7 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 4,3 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 5,8 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 0,3 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 2,4 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1,7 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 3,1 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1,8 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 5,4 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 3,8 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,1 

 4,14 1,99 0,99 2,49 -0,14 -0,06 0,24 0,36 0,24 0,21 -0,09 -0,26 -0,44 -0,09 0,11  

Taula 3.13 Matriu de disseny complerta amb efectes 

 

A la Taula 3.13 s’han calculat els efectes de cadascun dels factors que intervenen en 

l’experiment. Seguidament, a la Figura 3.15 es mostren els resultats de l’anàlisi estadística 

realitzada amb MINITAB. Representant els valors mitjans de la resposta en paper 

probabilístic normal també s’obtenen, com era d’esperar, que els tres efectes significatius 

corresponen als efectes principals A, B i C (Figura 3.16). 
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Figura 3.15 Resultats de l’anàlisi del disseny d’experiments obtingut amb MINITAB  
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Figura 3.16 Representació gràfica dels efectes obtinguda amb MINITAB 

Tot seguit (Figura 3.17) es mostra un diagrama de Pareto que reflecteix el nivell de 

significació que tenen cadascun dels efectes. Es pot observar que el factors que afecten a 

la resposta de forma significativa són els efectes principals: alçada de l’etiqueta, model de 

lector i antenes emprades i etiquetes utilitzades. També es pot apreciar que els efectes no 

interaccionen entre sí, ja que els efectes de segon i tercer ordre tenen un valor 

d’aproximadament zero.  
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Fig. 3.17 Diagrama de Pareto dels efectes obtingut amb MINITAB 
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Per tal de quantificar les variacions de la resposta en funció del nivell de cada factor 

principal s’ha representat a la Figura 3.18 un diagrama que relaciona el nivell de cadascun 

d’aquests amb la resposta obtinguda.  
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 Figura 3.18 Representació dels efectes principals obtingut amb MINITAB 

Analitzant el diagrama anterior es pot observar que la distància de lectura varia 2 m en 

passar d’utilitzar un lector i antenes de la marca Samsys a un de Symbol. De la mateixa 

manera es guanya 1 m de lectura si s’utilitzen etiquetes de Symbol en lloc de les de Avery. 

L’altre factor significatiu i el més important és l’alçada del xip, ja que es poden aconseguir 

2,5 m més de lectura si es posiciona el xip fora del formigó.  

A més, el diagrama permet corroborar el fet que l’orientació del tag no és determinant a 

l’hora de l’obtenció de lectures, ja que el pendent de la recta és pràcticament nul. No 

obstant, tenint en compte que l’orientació relativa entre el tag i l’antena pot ser determinant 

en el fet d’obtenir lectures o no, es fa necessari un anàlisi més exhaustiu d’aquest factor.  

Se sap que quan la polarització entre l’antena i el xip no és l’adequada el sistema pot 

reduir dràsticament el seu rendiment. Per tal de quantificar aquesta variació s’ha dut a 

terme una anàlisi de la variança dels resultats obtinguts per veure la robustesa de les 

solucions. Tot i així, només fent un cop d’ull als resultats es pot extreure que la variabilitat 

obtinguda amb les etiquetes del fabricant Avery és molt més gran que les de Symbol. Això 

pot ser degut a que el primer tipus d’etiquetes estan polaritzades linealment fet que 

desemboca en l’existència de poques posicions òptimes. Les proves realitzades amb el tag 

de Symbol presenten una variabilitat menor ja que la polarització en aquest tag és circular i 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 37 

 

la posició entre tag i antena no afecta tant a les lectures ja que teòricament la posició 

horitzontal i vertical és la mateixa. A la Figura 3.19 es mostra un gràfic que corrobora la 

hipòtesi anterior i a la Figura 3.20 es mostra la magnitud en què es redueix la variabilitat en 

passar un factor de nivell baix a nivell alt. 
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Fig. 3.19 Representació gràfica dels efectes de la variabilitat obtinguda amb MINITAB 
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Fig. 3.20 Representació dels efectes principals de la variabilitat obtingut amb MINITAB 
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De tot l’anàlisi anterior es pot concloure que els equips més adients en aquest entorn 

de treball són: lectors, antenes i etiquetes de Symbol col·locades de tal manera que el xip 

quedi per sobre del formigó, ja que són els equips que permeten aconseguir un màxim en 

la distància de lectura amb un mínim de variabilitat. 

 

3.2. Simulació d’un punt fix 

Un cop s’ha comprovat la possibilitat d’obtenir lectures i s’han triat els equips i les 

etiquetes electròniques que es faran servir en el projecte, es procedeix a delimitar la zona al 

voltant de l’antena on és possible obtenir lectures fiables. Un cop s’hagi determinat la zona 

es procedirà a dissenyar un primer prototipus de punt de control fix. Aquest punt se 

sotmetrà a una bateria de proves per tal de determinar-ne la fiabilitat i realitzar-li les 

modificacions pertinents abans d’aprovar el model definitiu. 

 

3.2.1. Determinació de l’abast de lectura d’una ant ena 

En aquest apartat es procedirà a recopilar les dades que permetin representar 

gràficament la zona de lectura d’una antena del model que s’instal·larà. Tot i que el 

fabricant posa a disposició dels usuaris un document on apareixen totes les especificacions 

entre les quals es troben els angles i la distància de lectura, es fa necessari experimentar 

en l’entorn real per tal de determinar la influència que aquest provoca en el comportament 

dels equips.  

Resultaria interessant l’elaboració d’una gràfica en 3D per estudiar el comportament en 

tots els punts de l’espai. Aquesta tasca però, necessita una experimentació massa 

complicada per a la informació que se n’extreu. Obtenir la representació en la direcció 

horitzontal i posteriorment en la vertical és suficient per determinar la distància aproximada 

a la que s’han de col·locar les antenes en les direccions anteriors.   

Per tant, s’han dividit les proves en dos grans grups, aquelles que serviran per 

representar les lectures obtingudes en horitzontal i aquelles que ho faran en vertical. 

Per realitzar les proves en horitzontal es procedeix de la manera següent: 

• Es col·loca l’antena connectada al lector en un punt fix de manera que el centre 

estigui a 1,5 m d’alçada per evitar la influència que el terra pugui tenir en l’eficàcia 

dels equips. 
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• Des del centre de l’antena es dibuixen línies separades un angle de 15 º i de 10 m 

de longitud, les quals serviran de guia per avançar l’etiqueta i determinar així els 

punts màxims de lectura en cada direcció. 

• S’adhereix una etiqueta electrònica a un suport de 1,5 m, de manera que 

s’assegura que el centre de l’antena i del tag es troben en el mateix pla.  

• Les proves es realitzen seguint la mateixa metodologia que en l’apartat 3.1.3. Es 

determinaran així les distàncies màximes de lectura per a cadascuna de les 

direccions dibuixades al terra. 

 A la Taula 3.14 es mostren els resultats obtinguts de la prova amb l’antena col·locada 

en posició horitzontal. 

 

RESULTATS PROVES HORITZONTALS 

Distàncies màximes (m) 
Direcció 

Prova 1  Prova 2 Prova 3 MITJA 

0º 0,3 0,1 0,1 0,2 

15º 1,7 1,8 1,5 1,7 

30º 3,4 3,6 3,6 3,5 

45º 5,9 4,8 5,5 5,4 

60º 6,9 7,2 7,1 7,1 

75º 7,1 7,1 7,4 7,2 

90º 7,1 6,8 7,2 7,0 

105º 7,0 7,3 7,2 7,2 

120º 6,9 6,7 7,0 6,9 

135º 5,1 4,9 4,7 4,9 

150º 2,2 2,4 2,5 2,4 

165º 1,3 1,1 1,0 1,1 

180º 0,4 0,6 0,1 0,4 

Taula 3.14 Resultats de les proves en horitzontal 

A partir dels resultats anteriors es pot representar una gràfica on es dibuixen els punts 

en les direccions pre-establertes i s’uneixen seguint una interpolació circular. D’aquesta 

manera a la Figura 3.21 es pot observar la zona d’abast aproximada de l’antena en posició 

horitzontal. 
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Figura 3.21 Representació de la zona d’abast de l’antena horitzontal 

Un cop realitzades les proves de mesura en la direcció horitzontal es procedirà a 

prendre les mesures en la direcció vertical. Degut a que resulta més complex determinar 

les direccions verticals a l’hora de realitzar la prova s’ha girat l’antena 90º, fet que provocarà 

el mateix efecte que si féssim la prova en vertical però aprofitant les línies dels angles 

dibuixats en la prova anterior. A la Taula 3.15 es mostren els resultats obtinguts en les 

proves realitzades en el pla vertical. 

 

RESULTATS PROVES VERTICALS 

Distàncies màximes (m) 
Direcció 

Prova 1 Prova 2 Prova 3 MITJA 

0º 0,0 0,1 0,4 0,2 

15º 0,5 0,8 0,2 0,5 

30º 1,1 0,9 1,3 1,1 

45º 6,7 6,5 6,6 6,6 

60º 7,3 7,1 7,4 7,3 

75º 6,9 7,1 7,2 7,1 

90º 7,0 7,2 7,0 7,1 

105º 7,3 6,9 7,0 7,1 

120º 7,1 7,1 6,9 7,0 

135º 7,2 7,0 6,8 7,0 

150º 3,9 4,2 2,5 3,5 

165º 1,2 1,0 1,8 1,3 

180º 0,5 0,0 0,1 0,2 

Taula 3.15 Resultats de les proves en vertical 

Àrea de lectura 

(Horitzontal) 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 41 

 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior es dibuixa una gràfica de la zona d’abast 

de l’antena Figura 3.22. 

 
Figura 3.22 Representació de la zona d’abast de l’antena vertical. 

Amb les dues gràfiques anteriors es pot obtenir de manera aproximada la zona que pot 

cobrir una antena. Les distàncies màximes, al voltant de set metres, s’obtenen entre els 60 i 

120 º per l’eix horitzontal i entre 45 i 135 º per al vertical. 

A continuació, i utilitzant les dades obtingudes en aquest apartat, es procedeix a 

realitzar un primer disseny de punt de control fix. 

 

3.2.2. Prototipus i proves d’un punt fix 

El pas previ al disseny d’un prototipus d’un punt de control fix, és el de conèixer en 

quines condicions (distàncies, alçades...) hauran de treballar els equips. Un cop conegudes 

les distàncies màximes de lectura de les antenes, aproximadament al voltant dels 7 m, és 

important estudiar l’amplada dels punts de pas que es volen controlar, així com l’alçada de 

pas de les peces.  

Tots aquests punts de pas corresponen a accessos d’entrada o sortida de les naus. 

Per tant, per tal d’aprofitar al màxim l’abast dels equips i l’estructura de les portes una 

primera aproximació a la solució passa per instal·lar antenes a ambdues bandes de l’accés. 

Amb aquesta configuració s’aconsegueix gairebé doblar la distància de lectura obtinguda 

amb una sola antena. A més, degut a que el lector disposa de connectors per a quatre 

antenes i a que l’alçada de les peces pot ser variable s’ha decidit col·locar dues antenes a 

cada costat del portal, de manera que s’aconsegueix modelitzar un portal estàndard 

instal·lant un sol lector i quatre antenes. 

Àrea de lectura 
(Vertical) 
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Per tal d’optimitzar els recursos i obtenir la màxima informació instal·lant els mínims 

punts de control s’han esquematitzat les línies de producció de les peces al plànol que es 

pot consultar a l’annex G, plànol G – 01: Descripció línies producció. En aquest plànol es 

pot observar l’itinerari que segueixen les peces de cadascuna de les cinc línies de 

producció (A - Pilars, B - Bigues, C - Jàsseres, D - Alveolars, E - Parets i complements de 

xalets). Un cop estudiades aquestes línies de producció en profunditat s’ha decidit controlar 

un total de 20 punts fixos, la ubicació dels quals es pot observar a l’annex G, plànol G – 02: 

Punts de control.  Per tal de poder identificar cadascuna de les zones de manera senzilla 

s’ha procedit a numerar els punts en el plànol segons el recorregut de les diferents línees 

de productes.  

A continuació es procedeix a realitzar un llistat amb els diferents punts de control i les 

seves característiques degut a l’existència de grans diferències entre ells, especialment al 

que fa referència a les distàncies. Per aquest motiu, a continuació es realitzarà una 

classificació dels diferents punts d’accés per tal d’agrupar-los segons sigui viable la solució 

proposada anteriorment o no. 

Les característiques de cadascun d’aquests punts de control es poden observar a la 

Taula 3.16. La informació continguda a la taula següent servirà per a poder realitzar, 

posteriorment, una rigorosa anàlisi de cadascun dels punts de control de forma 

individualitzada. 

 

Punt Línia 
Amplada 

(m) 
Alçada  
pas (m) 

Tipus 
peça 

Núm. 
peces 

Sentit 
pas Origen Destí 

1 A 15,1 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 G3 

2 A 4,6 1 - 4 Acabada 1 Sortida G3 M – A ,B, C, D  

3 A 5 
0 - 3 
1 - 4 

Armadura 
Acabada 

1-5 
1 

Entrada 
Sortida 

FE2 
F 

F 
M – I, Camió 

4 B 8,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida E1 M – I, Camió 

5 B 18 1 - 4 Acabada 1 Sortida H M - J 

6 B 18 1 - 4 Acabada 1 Sortida I M - J 

7 C 13 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 G4 

8 C 4,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida G4 M – A, B, C, D 

9 C 4,4 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 E2 

10 C 9 1 - 4 Acabada 1 Sortida E2 M – I, Camió 

11 D 9,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida D M – G 

12 E 5,3 0 - 3 Armadura 1-10 Sortida FE1 G1,G2,B1,B2 

13 E 14,5 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 G2 
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14 E 4,7 1 - 4 Acabada 1 Sortida G2 M – D, E, F 

15 E 15 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 G1 

16 E 4,5 1- 4 Acabada 1 Sortida G1 M – D, E, F 

17 E 4,1 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 B2 

18 E 5,2 1 - 4 Acabada 1 Sortida B2 M – H 

19 E 4,3 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 B1 

20 E 5,2 1 - 4 Acabada 1 Sortida B1 M – H 

Taula 3.16 Descripció dels punts de control fixos 

 

Els punts de control s’han dividit en tres grups per a disposar d’una visió més 

esquemàtica de les conclusions extretes de la taula anterior i s’han representat al plànol 

d’Hormipresa en diferents colors tal i com es mostra a la Figura 3.23:  

• Primer grup:  el componen aquells accessos que, a priori, no presenten dificultats 

tècnico-opertives per l’aplicació de la solució proposada. Aquests punts s’han 

representat en color verd. Portals de menys de7 m. 

• Segon grup:  són aquells que presenten un cert grau d’incertesa perquè encara 

que les distàncies de lectura cobreixen l’amplada de la porta, la instal·lació 

necessita d’un cable massa llarg que, degut a les pèrdues, podria reduir l’abast de 

lectura de les antenes considerablement. Portals de 8,5 a 9,5 m. 

• Tercer grup:  el componen aquells punts en els quals la solució proposada resulta 

inviable i en conseqüència requereixen d’un estudi individualitzat. Portals de més 

de 13 m. 
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Figura 3.23 Classificació dels punts de control en funció de la viabilitat tecnològica 

En total es pot observar que el primer grup està composat per 11 punts de control, el 

segon per 3, y el tercer per 6. Per tal d’esbrinar si els punts que presenten incertesa es 

poden incloure al primer grup o si han d’anar al tercer cal realitzar una bateria de proves 

que permetin estudiar-ne el comportament. 

El punt representatiu que s’ha triat dins d’aquest grup per tal de realitzar les proves és 

el que presenta una major distància entre les fixacions de les antenes, ja que si aquest punt 

es pot implementar com els del primer grup tots els altres, de menor amplada, també. 

Aquest punt es correspon amb el número 11 i té una amplada total de 9,5 metres 

aproximadament i una alçada de pas de 1 a 4 m.  

Per tal de determinar la viabilitat tecnològica d’aquest punt de control s’han instal·lat de 

manera provisional les quatre antenes segons la configuració que es mostra a la Figura 

3.24. 
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Figura 3.24 Esquema de la mecanització de les antenes i de la zona de cobertura 

 

Les proves que es realitzen en aquest punt de control consisteixen en deixar instal·lats 

els equips durant tres dies i adherir a totes les peces que travessin el portal una etiqueta 

electrònica tal i com s’ha especificat en l’apartat 3.1. D’aquesta manera es pot controlar el 

tant per cent d’etiquetes que s’han aconseguit llegir al llarg de tots tres dies. A la Figura 

3.25 es pot veure una imatge de la instal·lació provisional dels equips en el punt de control 

número 18. 

 

 

Figura 3.25 Fotografia de la implementació del punt de control fix 18 per a les proves 
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Es considerarà que aquest portal funciona de manera satisfactòria si s’aconsegueix 

detectar més d’un 95 % de les peces, en cas contrari, aquest portal passaria a pertànyer al 

grup de punts de control a estudiar de manera individual i caldria realitzar les mateixes 

proves amb el portal d’amplada immediatament inferior. Es procedirà de la mateixa manera 

fins a trobar un portal que proporcioni el tant per cent de lectures desitjat. Els resultats 

obtinguts a les proves són els que es mostren a la Taula 3.17: 

 

RESULTATS PROVES PUNT DE CONTROL 11 

Dia Nº peces 
provades 

Nº peces 
llegides 

% detectat  

1er 24 24 100 % 

2on 31 30 96,77 % 

3er 29 28 96,55 % 

Total  84 82 97,61 % 

Taula 3.17 Resultats de les probes del Punt de Control 11 

Els resultats de les proves mostren que han estat detectades 82 peces de les 84 que 

s’han fet passar pel portal, número que representa el 97,61 % del total. Per tant, es pot 

afirmar que com que aquest valor es superior al 95 %, que s’havia establert com a valor 

llindar, el punt de control número 11, i en conseqüència tots el d’amplada inferior, es poden 

implementar com un portal amb dues antenes a cadascun dels costats. 

Un cop finalitzat l’anàlisi de tots els processos de producció que es duen a terme a 

Hormipresa, es pot concloure que el 70 % dels accessos a controlar poden ser 

implementats segons la solució estàndard proposada en aquest apartat i que per tant , els 

moviments de les peces poden monitoritzar-se i controlar-se de forma desassistida 

mitjançant l’ús d’autoidentificació per radiofreqüència. La resta de punts de control, degut a 

la gran distància existent entre les fixacions de les antenes, seran objecte d’un estudi que 

tindrà per finalitat  dissenyar la solució més adient segons les característiques de cadascun 

d’ells. 

 

3.3. Prototipus per a  vehicles 

Per tal de poder determinar la viabilitat d’instal·lar els equips en un mitjà de transport es 

van instal·lar els equips de manera provisional, en primer lloc, a un dels carretons elevadors 

que desplaça les peces fins a les zones del magatzem i, en segon lloc, a un dels dos 

movilifts que s’encarreguen de transportar les peces més grans per l’interior de la planta. 



Traçabilitat i control automatitzat d’actius mitjançant Autoidentificació per Radiofreqüència (RFID).                              Pàg. 47 

 

3.3.1. Carretó elevador 

El primer pas que es va seguir per tal de trobar la posició òptima d’instal·lació dels 

equips al carretó elevador va ser l’observació de tots els moviments que podia fer el vehicle 

mentre treballava.  

D’aquesta manera es va definir la zona de posicionament d’un tag, és a dir, aquella 

part de l’espai a on es pogués trobar un tag en un moment determinat (Figura 3.26).  

 

 

Figura 3.26 Zona de cobertura de les antenes al carretó elevador. 
 

Una vegada coneguda la zona de posicionament de l’etiqueta electrònica es va 

realitzar una anàlisi exhaustiva de l’estructura de totes les parts del carretó elevador per tal 

de trobar una posició que complís amb totes les especificacions anteriors.  

Finalment es va decidir realitzar la instal·lació d’un parell d’antenes que es moguessin 

solidàries al portaforquetes, el qual es desplaça juntament amb la plataforma de càrrega. 

D’aquesta manera ens assegurem de que s’obtinguin lectures durant tots els moviments 

d’elevació de la forqueta, ja que les antenes es mouen juntament amb la peça.  

La caixa, que conté els equips necessaris per al funcionament del sistema (lector, PC, 

avisadors lluminosos...), també es va col·locar solidària a la plataforma elevadora, de tal 

manera que la distància entre les connexions de la caixa i de les antenes fos constant. A la 

Figura 3.27 es mostra la mecanització dels equips de RF al carretó elevador. 
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Figura 3.27 Imatges de la mecanització dels equips RF al carretó elevador. 
 

Una vegada col·locats els equips al carretó elevador es va procedir a la realització de 

diferents proves per tal de determinar l’eficiència del sistema amb aquesta configuració. 

Aquestes proves van consistir en la col·locació d’etiquetes electròniques situades al centre 

de les peces transportades seguint les especificacions obtingudes al final de l’apartat 3.1.9.  

Es considerarà que aquesta configuració dels equips funciona de manera satisfactòria 

si s’aconsegueix identificar més d’un 95 % de les peces transportades durant tota l’estona 

que duri el transport. En cas contrari, s’hauria de realitzar un estudi més exhaustiu de la 

configuració fins a trobar-ne una que ho aconseguís. Els resultats obtinguts a les proves 

són els que es mostren a la Taula 3.18: 

 

RESULTATS PROVES DEL CARRETÓ ELEVADOR 

Dia Nº peces 
transportades 

Nº peces 
identificades 

% detectat  

1er 48 46 95,83 % 

2on 39 39 100,00 % 

3er 53 51 96,22 % 

Total  140 136 97,14 % 

Taula 3.18 Resultats de les probes realitzades amb el carretó elevador. 

 

El resultat total de les proves mostra que el rendiment d’aquesta configuració és del 

97,14%. Cal tenir en compte que les proves s’han realitzat amb un model provisional 

d’encapsulació de l’etiqueta identificativa i que, per tant, els resultats obtinguts són 

susceptibles de ser millorats quan s’utilitzi el model definitiu. Per tant, es pot concloure que 

amb aquesta configuració el sistema funciona de manera satisfactòria. 
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3.3.2. Movilift 

De la mateixa manera com es va fer amb el carretó elevador, el primer pas que es va 

seguir per tal de trobar la posició òptima dels equips al movilift va ser la definició de la zona 

de moviment de les peces.  

Una vegada estudiats tots els moviments possibles realitzats pel movilift i les posicions 

extremes de les seves peces es va definir la zona de posicionament d’un tag, que es pot 

observar a la Figura 3.28.   

 

Figura 3.28 Zona de cobertura de les antenes al movilift. 

 Una vegada coneguda la zona de posicionament de l’etiqueta electrònica mentre 

aquesta  està sent transportada pel movilift, es va realitzar un estudi de l’estructura de totes 

les parts del vehicle per tal de trobar una posició que optimitzés la identificació de les 

etiquetes. 

 Finalment, es va optar per la col·locació de 4 antenes a la mateixa banda del xassís 

del vehicle ja que, les dimensions del movilift eren massa elevades com per col·locar-ne a 

l’altra banda utilitzant el mateix lector. En teoria, la quantitat de lectures obtingudes amb 

aquesta configuració hauria de ser més que suficient degut a que la distància màxima 

existent entre el tag i l’antena és de 5 m i la distància màxima de lectura de l’antena es 

troba al voltant dels 7 m.  

La caixa que conté els equips necessaris per al funcionament del sistema (lector, PC, 

avisadors lluminosos...) també es va col·locar solidària al xassís, de tal manera que la 

distància entre les connexions de la caixa i de les antenes fos constant i la mínima possible. 

A la Figura 3.29 es mostra la mecanització dels equips de RF al movilift. 
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ANTENES

CAIXA

 

Figura 3.29 Imatges de la mecanització dels equips RF al  movilift. 

Seguint el mateix procediment que amb el carretó elevador, una vegada instal·lats els 

equips al movilift es va procedir a la realització de proves amb l’objectiu de trobar-ne 

l’eficiència i de validar la configuració de les antenes. 

En cas de que el resultat de les proves fos insatisfactori, s’hauria de trobar una 

configuració que tingués antenes instal·lades en ambdós costats del xassís. Aquest fet 

provocaria la necessitat d’incorporar una altra caixa amb un nou lector RFID a l’altre costat. 

Les proves es van dur a terme durant tres dies diferents. Els resultats d’aquestes 

proves són els que es mostren a la Taula 3.19: 

 

RESULTATS PROVES DEL MOVILITF 

Dia Nº peces 
transportades 

Nº peces 
identificades 

% detectat  

1er 26 25 96,15 % 

2on 33 31 93,93 % 

3er 37 37 100,00 % 

Total  96 93 96,88 % 

Taula 3.19 Resultats de les proves realitzades amb el movilift. 

El resultat total de les proves mostra que el rendiment d’aquesta configuració és del 

96,88% i, per tant, es considera vàlid. Cal tenir en compte que aquestes proves també 

s’han realitzat amb el model provisional d’encapsulació de l’etiqueta identificativa i que, per 

tant, els resultats obtinguts en la configuració definitiva poden ser millors.  
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3.4. Sistema de localització basat en RFID Passiva 

En aquest apartat s’estudiarà la viabilitat tecnològica de dissenyar un sistema de 

localització dels vehicles basat en la incorporació d’etiquetes electròniques embegudes al 

terra (Location Tags).  

Aquestes etiquetes proporcionaran línies de separació que permetran identificar la 

zona i subzona del magatzem on es realitzen moviments d’inventari. Per tal de garantir les 

prestacions mecàniques i elèctriques de les etiquetes embegudes al terra, es van haver de 

realitzar, en primer lloc, una sèrie de proves amb diversos materials i etiquetes per a poder 

dissenyar la solució més robusta i fiable possible. 

Les proves van consistir en l’elaboració al laboratori d’una sèrie de provetes fabricades 

amb diferents materials i espessors per tal de determinar la influència que el ciment tenia a 

l’hora d’obtenir lectures i, al mateix temps, realitzar una comparació d’atenuacions de les 

ones electromagnètiques en funció del material emprat.  

Els materials triats per tal realitzar les provetes havien de complir un seguit de 

rigoroses especificacions. A continuació s’enumeren algunes d’aquestes característiques: 

• Transparència a les ones electromagnètiques 

• Material impermeable 

• De fàcil manipulació i mecanització 

• Resistència a les condicions meteorològiques adverses 

• Gran resistència mecànica a la compressió 

• Flexibilitat enfront possibles deformacions (tèrmiques i mecàniques) 

• Material econòmic 

 

Un cop conegudes les condicions bàsiques que havien de complir els materials es va 

procedir a buscar diverses mostres per tal de realitzar les proves. Dins la gran immensitat 

de materials diferents existents al mercat es va optar per triar-ne 5 de característiques ben 

diferents per tal d’observar-ne la resposta. Aquests materials són: PVC gris, PVC flexible 

transparent, cautxú cel·lular, EPDM i metacril·lat. A continuació, a la Figura 3.30 es poden 

observar fotografies d’algunes de les provetes elaborades. 
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Figura 3.30 Mostres d’algunes de les provetes elaborades per les proves 

Una vegada realitzades, les provetes es van inserir dins d’una caixa plena de ciment 

ràpid i es van deixar assecar durant unes hores.  

Els equips que es van emprar per realitzar les proves de lectura eren un lector i una 

antena de la marca Symbol. La potència a la qual es va configurar el lector era de 0,5 W i el 

cable coaxial que unia el lector amb l’antena mesurava 1,85 m.  

La prova que es va dur a terme consistia en obtenir la distància màxima a la qual 

s’obtenien lectures fiables. Per començar la prova l’antena es va col·locar a 10 cm de la 

proveta i si s’obtenien lectures fiables amb aquesta posició (a l’apartat 3.1.3 es pot 

consultar quan es considera que una lectura és fiable) s’incrementava la distància 5 cm 

més. A la Taula 3.20 s’enumera la composició de cadascuna de les provetes realitzades 

així com els resultats obtinguts a les proves. 

 

Base Tapa Distància màxima de lectura (cm) 
Proveta  

Material Espessor 
(mm) 

Material Espessor  
(mm) 

Rèplica 
1 

Rèplica  
2 

Rèplica  
3 

Mitja 

1 PVC gris 20 EPDM 3 55 60 50 55 

2 PVC gris 20 EPDM 10 70 55 45 56,7 

3 PVC gris 20 PVC flexible 5 60 55 40 51,67 

4 Cautxú  
cel·lular 

20 EPDM 3 60 50 45 51,7 

5 Cautxú 
cel·lular 

20 EPDM 10 65 55 70 63,3 

6 Cautxú 
cel·lular 

20 PVC flexible 5 50 70 65 61,7 

7 EPDM 10 EPDM 3 25 30 20 25 

8 EPDM 10 EPDM 10 20 15 10 15 

9 EPDM 10 PVC flexible 5 25 15 15 18,3 

10 Metacril·lat 15 Metacril·lat 5 65 55 70 63,3 

Taula 3.20 Composició i distàncies de lectura de les provetes dels Location Tags 
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A la taula anterior es pot observar que les pitjors lectures s’obtenien quan la base de la 

proveta estava fabricada amb EPDM d’espessor 10 mm. Degut a que l’antena ha d’anar 

instal·lada al xassís dels vehicles que es troba a una distància de 35 cm respecte del terra 

queda descartat l’ús d’EPDM d’espessor 10 mm per a l’elaboració de la base.  

Les provetes amb les que s’obtenien millors lectures eren la proveta número 5 i la 

proveta número 10 i per tant seran les que s’utilitzaran per realitzar les proves definitives al 

terra de la fàbrica. 

Una vegada triats els materials amb els que el sistema RFID presenta un millor 

comportament, es va procedir al desenvolupament de proves per tal d’observar l’evolució 

d’aquests materials a l’escenari real de funcionament. Aquest fet és de vital importància 

degut a que els magatzems es troben a l’exterior i la zona a on es troba la planta presenta 

condicions meteorològiques molt adverses. 

En primer lloc, es van fabricar 100 càpsules de metacrilat amb els tags enganxats a 

l’interior i una tira sencera d’EPDM, amb 100 tags col·locats a diferents distàncies. Aquests 

mecanismes es van inserir a l’entrada de la zona C i subzona 3C del magatzem i es van 

deixar durant tres mesos per tal d’observar-ne el comportament. A la Figura 3.31 es poden 

observar diferents fotografies de l’elaboració de provetes i la seva col·locació al terra. 

  

  

Figura 3.31 Fotografies de la mecanització dels location tags al terra 

Per tal d’identificar les etiquetes embegudes al terra es va mecanitzar una antena 

solidaria al xassís del carretó elevador. Aquesta antena es va col·locar a la part inferior del 

carretó, concretament a sota de la cabina a una distància del terra suficientment reduïda 

per garantir la lectura dels location tags, però suficientment gran per evitar que pogués 
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rebre cops durant el transport i manipulació de la viga. A la Figura 3.32 es mostra la 

col·locació d’aquesta antena. 

 

Figura 3.32 Antena mecanitzada per identificar els location tags 

Cada 15 dies es van realitzar 10 passades amb el carretó elevador a la velocitat normal 

 de treball (30 km/h) per tal de veure el tant per cent de lectures obtingudes i per detectar si 

hi havia etiquetes que s’havien fet malbé. A la Taula 3.21 es mostren els resultats 

obtinguts. 

 

Metacril·lat Cautxú+EPDM 
Dia 

Nº passades 
detectat  

Observacions  Nº passades 
detectat 

Observacions  

1 10  9  

15 9  10  

30 0 * Tags inundats  0 *Tags inundats 

45 7 * Dia humit 6  * Dia humit 

60 5  7  

Taula 3.21 Lectures obtingudes de les provetes en funció del temps 

Els resultats de la taula mostren que l’eficiència dels location tags disminuïa 

considerablement a mida que passava el temps. Cal destacar que durant la prova de 

resistència hi va haver molts dies plujosos, grans tempestes i sobretot grans nevades i 

gelades que van deixar les etiquetes enterrades sota el gel durant diversos dies. A més 

l’existència d’aigua entre el lector i el tag fa disminuir considerablement el número de 

lectures obtingudes. A continuació (Figura 3.33) es poden observar dues fotografies de 

l’estat dels location tags un cop finalitzada la prova. Les condicions meteorològiques a 

Santa Coloma de Queralt van resultar pitjors de les estimades a priori, fet que va provocar 

el replantejament total del sistema de localització dels vehicles. 
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Figura 3.33 Fotografia dels location tags un cop finalitzada la prova 
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4. Conclusions 

A continuació, es resumiran les diverses conclusions a les que s’ha arribat un cop 

finalitzat l’anàlisi de l’entorn de treball en el que s’haurà d’integrar la tecnologia.  

D’una banda, l’aplicació del disseny d’experiments factorial ha servit com a eina 

fonamental a l’hora de triar els equips que millor s’adapten a les condicions del medi. Tenint 

en compte els resultats d’aquest estudi estadístic, s’ha decidit emprar lectors, antenes i 

etiquetes electròniques de la marca Symbol, ja que són els equips que ofereixen una millor 

resposta en aquest entorn de treball. Concretament, el model d’etiqueta triat correspon amb 

un tag de polarització circular que permet eliminar les diferències existents entre les 

posicions horitzontal i vertical, cosa que no succeeix amb les altres etiquetes provades de 

polarització lineal.  

Un altre factor que s’ha analitzat amb el disseny d’experiments és la col·locació del tag 

a la peça. S’ha pogut comprovar que les etiquetes ofereixen una millora notable en la 

resposta si es col·loquen de manera que el xip quedi sempre per sobre del formigó. Amb 

aquesta configuració les distàncies de lectura augmenten, a l’hora que es disminueix la 

variabilitat de la resposta. La manera de col·locar l’etiqueta a la peça, s’ha triat tenint en 

compte la gran diversitat de mides i formes de les peces que es transporten, intentant 

trobar un punt que es mantingui fix per a totes elles a l’hora de realitzar els moviments 

d’aquestes. Finalment, s’ha decidit col·locar l’etiqueta al centre ja que aquest punt sempre 

queda comprès en la mateixa zona dels elements de transport. 

Amb el disseny d’experiments ha quedat palesa la viabilitat tècnico-operativa de la 

RFID per a aquest projecte en concret. Un cop arribats a aquest punt era important estudiar 

els processos que es seguien a la fàbrica per tal de poder determinar la solució que 

aportava millors prestacions i quantitat d’informació al sistema.  

Un primer pas ha estat la definició de les línies de producció (Annex G, plànol G-01) i 

l’elecció dels punts a controlar de tal manera que es pogués determinar la posició de 

qualsevol peça en un moment determinat amb un mínim de punts de control. En total s’han 

decidit controlar 20 punts fixos (Taula 3.16) i tots els elements de transport, ja siguin 

carretons elevadors o movilifts. 

Els punts fixos es divideixen en dos grans grups, aquells que tenen una amplada 

inferior a 10 m (en total 14 punts de control) i aquells que tenen una amplada compresa 

entre 13 i 18 m (en total 6 punts). Pel primer grup s’ha mecanitzat un punt de control 

provisional per tal de realitzar una bateria de proves i poder determinar la fiabilitat de les 

lectures. Els resultats de les proves han determinat que el 97,6% de les peces que 
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travessen els portals es poden llegir de manera fiable, per tant la solució de col·locar 4 

antenes, 2 a cada banda de l’accés, connectades a un únic lector, es considera 

satisfactòria. Per a la resta de punts de control fixos, s’ha plantejat una solució 

individualitzada. 

L’altre part a controlar són els elements de transport, ja siguin carretons elevadors o bé 

movilits. Per tal de determinar la solució per a cadascun d’ells s’ha realitzat l’estudi de les 

parts  que componen els vehicles tenint en compte quines són mòbils i quines es mantenen 

fixes respecte al xassís. També s’ha delimitat la zona en que es pot trobar l’etiqueta 

electrònica en el moment del transport d’una peça per a poder trobar la ubicació més adient 

dels elements que componen l’equip RFID. Un cop definida la configuració dels equips 

s’han realitzat proves per poder observar-ne la resposta tant en condicions estàtiques com 

dinàmiques i ,finalment, s’ha decidit la configuració definitiva. 

Per al carretó elevador s’han col·locat dues antenes solidàries a la forqueta de manera 

que la distància relativa entre tag i antena es mantingui constant amb el moviment de la 

forqueta. Solidària també a la forqueta, s’ha col·locat una caixa que conté la resta 

d’elements del sistema (lector, PC industrial...). 

Les distàncies en el movilift són més grans que en el carretó elevador i per aquest 

motiu s’ha decidit col·locar 4 antenes a un costat del vehicle enfocades cap al centre 

d’aquest de manera que es cobreix tota la zona on pot estar el tag a l’hora de transportar la 

peça. Per a l’ordinador i la resta d’elements també s’ha fet servir una caixa col·locada en un 

lloc on queda protegida del possibles cops de les peces. 

En darrer lloc s’ha realitzat proves amb diversos materials per a poder col·locar al terra 

de les naus unes etiquetes electròniques que permetessin als vehicles determinar la seva 

possició a l’hora que les van travessant, pero desprès de realitzar proves amb diversos 

materials i de mecanitzar una zona a la nau s’ha decidit rebutjar la solució proposada ja que 

no ofereix la resposta esperada. El principal inconvenient és la reduïda capacitat de 

soportar les condicions climatològiques, ja que en els dies plujosos o amb neu no es van 

obtenir bones lectures i els tags es degradaven amb facilitat. Altres inconvenients d’aquest 

sistema són: l’elevat cost de la solució, la dificultat de la mecanització, la necessitat i 

dificultat de manteniment... 

 

 


