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Resum 

Aquest projecte es centra en potenciar i incrementar les funcionalitats d’un programari de 

simulació basada en esdeveniments discrets, Arena, mitjançant el desenvolupament d’una 

eina informàtica complementària capaç de realitzar anàlisis complexes a partir de les dades 

obtingudes en la simulació.  

Entorn d’aquesta finalitat sorgeixen diversos objectius per assolir com el fet que l’eina 

desenvolupada pugui comunicar-se de forma eficient amb el programari de simulació, que 

incorpori les funcionalitats més rellevants en un estudi de simulació, que presenti una bona 

usabilitat i que sigui fàcil de distribuir.  

En base a aquests propòsits, l’eina triada per al desenvolupament del projecte ha estat 

Microsoft Excel, i les comunicacions entre les dues eines s’han codificat utilitzant el 

llenguatge de programació orientat a objectes Visual Basic for Applications.  

En aquest document es realitza en primer lloc una introducció a la simulació basada en 

esdeveniments discrets de sistemes de fabricació flexible i es descriuen matemàticament els 

diferents anàlisis i funcions que s’han utilitzat en el desenvolupament d’aquesta eina. Dins 

del contingut teòric s’inclou també un capítol dedicat als diferents recursos que han 

intervingut en el projecte (programari, llenguatges de programació, etc.).  

A continuació es fa una descripció exhaustiva de l’eina desenvolupada i de les cinc 

funcionalitats que s’ha decidit incorporar: la determinació del transitori, el càlcul del nombre 

de rèpliques, la validació del model, la comparació d'alternatives i el disseny factorial.  

La memòria finalitza amb un breu estudi de l'impacte ambiental i l’anàlisi econòmica del 

projecte. 

Per facilitar les tasques de manteniment i millora de l’eina, es presenta, a mode d’annex, el 

manual d’ús per als usuaris i el codi complert.  

Un cop finalitzada l’eina i després de la realització de diverses proves es pot concloure que 

s’han assolit els objectius que es plantejaven gràcies a la creació d’un document Excel 

capaç de modificar un model generat amb Arena, recuperar-ne resultats i mètriques i 

realitzar anàlisis que poden ser de gran ajuda a l’hora de prendre decisions sobre un 

sistema real.  
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Glossari 

e.s.: error estàndard 

fdp: Funció de densitat de probabilitat 

IC: Interval de confiança 

FMS: Sistema de fabricació flexible 

VBA: Visual Basic for Applications 

UF: Variable User Function d’Arena 
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1. Prefaci 

Aquest projecte sorgeix de les necessitats d’anàlisi que es deriven de l’estudi de sistemes de 

fabricació. Si bé hi ha diversos programaris al mercat molt potents en temes de modelat, 

com ara les xarxes de petri i simulació basada en esdeveniment discrets, generalment es 

requereix fer ús d’altres eines per poder tractar les dades de sortida de manera que realment 

facilitin la presa de decisions.  

Aquest exercici ja s’havia dut a terme anteriorment per dos estudiants d’Enginyeria Industrial 

de l’ETSEIB en el projecte [1], en què es va optar per l’ús del llenguatge Java i de 

programari lliure. Aquest treball s’ha pres com a referència per al desenvolupament del 

projecte que ens ocupa, però s’han adoptat com a nous objectius la construcció de l’eina 

utilitzant el paquet de Microsoft Office i la incorporació de dues noves funcionalitats: l’ús 

d’intervals de confiança per a la determinació del transitori i la comparació de sistemes fent 

ús de mostres correlades. 

Així doncs, es va realitzar un estudi preliminar de les opcions que oferien Microsoft Excel i 

Arena a l’hora de comunicar-se entre ells. De seguida es va veure la potència d’aquests dos 

programes treballant conjuntament gràcies al fet que tots dos tenen embegut el llenguatge 

de programació Visual Basic for Applications.  

No va ser tant fàcil, però, veure com plasmar el codi VBA que hauria de permetre aquesta 

interconnexió entre aplicacions. En un principi es va treballar amb la possibilitat que l’usuari 

hagués de realitzar accions sobre els dos programes per obtenir els resultat desitjats. Quan 

es va adquirir un major coneixement del funcionament intern del programari i del llenguatge 

de programació, però, va ser possible dissenyar un codi capaç de realitzar modificacions 

sobre el model SIMAN sense necessitat de treballar directament a Arena i per tant on 

l’usuari només hagi d’introduir certs paràmetres a l’Excel.  

Aquest fet ha permès que l’eina desenvolupada incorpori funcionalitats aplicables a sistemes 

molt diversos sense necessitat de construir múltiples models en Arena. 
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2. Introducció 

L’objectiu d’aquest projecte és, en termes generals, el de desenvolupar una eina capaç de 

proporcionar una solució a algunes mancances, en termes d’anàlisi, que presenten els 

programaris de simulació existents actualment al mercat.  

La creació d’una eina d’aquest estil també té una gran importància a nivell acadèmic ja que 

permet tant aprofundir en el món de la simulació basada en esdeveniments discrets com 

realitzar una anàlisi més exhaustiva dels resultats obtinguts.  

Així, s’ha escollit com a programari de referència Arena, distribuït per Rockwell Automation i 

un dels programes líders al mercat de l’automatització i simulació. Aquesta decisió està 

basada també en la possible utilització en l’àmbit acadèmic de l’eina desenvolupada, ja que 

Arena és el programa que s’utilitza a l’ETSEIB per impartir els ensenyaments relacionats 

amb la simulació de sistemes. 

A l’hora de definir el llenguatge i la tecnologia en la qual basar la nova aplicació, s’han 

prioritzat els objectius següents: 

 Utilitzar una tecnologia d’us quotidià, reduint així el temps d’adaptació al 

programari i coneixement del mateix per part de l’usuari. 

 Desenvolupar una eina flexible i amb opcions de ser evolucionada i millorada per 

qualsevol persona amb coneixements del llenguatge.   

 Establir unes funcionalitats d’entrada que permetin prendre decisions i donin 

resposta a la major part de preguntes que sorgeixen en un estudi de simulació. 

 Definir els procediments necessaris de la manera més  general possible per tal 

d’adaptar-se bé a qualsevol model, independentment de la seva complexitat.  

A partir d’aquests requeriments, s’ha considerat que l’opció òptima era utilitzar el llenguatge 

Visual Basic for Aplications i desenvolupar-lo a partir de les funcionalitats intrínseques de 

Microsoft Excel.  

Per assegurar que l’eina desenvolupada acomplís els objectius plantejats, s’ha dedicat la 

fase final del projecte a realitzar validacions a partir de models diferents.  
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3. Fonaments teòrics 

Abans d’entrar a l’anàlisi en detall de la solució que s’ha desenvolupat, cal introduir alguns 

conceptes i expressions per tal d’ajudar a entendre els procediments utilitzats i proporcionar 

un context conceptual complet a aquesta memòria.  

3.1. Sistemes de fabricació flexible 

Un sistema és un conjunt d’elements organitzats i relacionats segons una llei i que 

interactuen entre sí per assolir un determinat objectiu. 

Un sistema de fabricació flexible (FMS) és un cas particular de sistema de producció en què 

els materials manipulats són entitats discretes i està format per un conjunt d’estacions de 

treball interconnectades mitjançant un sistema de transport automatitzat. El conjunt està 

supervisat per un computador, cosa que permet controlar les tasques associades a les 

diferents peces que conformen el sistema.   

Els FMS són sistemes dinàmics, discrets i estocàstics, és a dir, les variables d’estat canvien 

únicament en un conjunt discret d’instants i tant les entrades com les sortides es generen a 

partir de variables aleatòries.  

L’objectiu dels sistemes de fabricació flexible és el d’adaptar-se a un mercat que canvia 

constantment, minimitzant la inversió econòmica i de temps.  

Existeixen diferents punts de vista des dels quals pot ser necessari analitzar un sistema de 

fabricació en funció de l’objectiu a assolir. Quan el que es pretén és validar la “correcció” del 

model es parla d’anàlisi qualitatiu. Dins de l’anàlisi qualitatiu s’inclouen, per exemple, els 

tests que pretenen provar que el sistema no tingui bloqueigs, que sigui acotat i existeixi 

exclusió mútua entre recursos compartits. L’eina emprada en aquests casos són les Xarxes 

de Petri.  

Per altra banda, si el que es persegueix és avaluar les prestacions del sistema en relació al 

grau d’utilització, capacitat, temps de processament, etc. l’anàlisi serà de tipus quantitatiu. 

És en aquest escenari que pren especial importància la simulació basada en esdeveniments 

discrets i els programaris dissenyats a tal efecte, com és el cas d’Arena.  
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3.2. Simulació basada en esdeveniments discrets 

3.2.1. Concepte de simulació 

El concepte de simulació fa referència a l’acció d’imitar el funcionament d’una operació, 

procés o sistema del món real al llarg del temps mitjançant la creació d’una història artificial 

l’observació de la qual permet inferir les característiques operacionals del sistema real, 

entendre el seu comportament, avaluar noves estratègies o corregir-ne errors abans de 

posar en funcionament el sistema real.  

Les simulacions poden ser manuals o per ordinador però, de forma prèvia a la seva 

execució, sempre és necessari construir un model que, generalment, pren la forma d’una 

sèrie d’assumpcions relatives a la operativa del sistema real. Aquestes assumpcions 

s’expressen com a relacions matemàtiques, lògiques i simbòliques entre les entitats del 

sistema.  

Això permet treballar en condicions similars a les reals però amb variables controlades i en 

un entorn artificial que, si bé no és idèntic al sistema real, si és el més similar possible a 

aquest.  

3.2.2. Simulació basada en esdeveniments discrets 

Si ens centrem en els simuladors basats en esdeveniments discrets, la gestió dels 

esdeveniments futurs es duu a terme de la següent manera: 

1. Es selecciona el primer esdeveniment que ha de tenir lloc entre tots els 

esdeveniments llistats. 

2. S’avança el rellotge fins a situar-lo en el temps relatiu a aquest esdeveniment. 

3. S’executa l’esdeveniment i s’actualitzen les variables d’estat del sistema. 

4. Es generen els futurs esdeveniments (si s’escau) que s’afegeixen a la llista 

d’esdeveniments. 

5. S’actualitzen els diferents comptadors i les estadístiques. 

Existeixen dos sistemes per posar fi a una simulació. El primer consisteix a definir l’instant 

final de temps i el segon es basa en fixar la condició que es compleixi un determinat 

esdeveniment (per exemple, que el sistema hagi processat 500 entitats).  



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 13 

 

La simulació és especialment útil a l’hora d’analitzar, per exemple, la quantitat i tipus de 

recursos necessaris o de definir altres aspectes de tipus més operacional com la planificació 

de la producció, les polítiques d’inventari o de control de qualitat, etc.  

Alguns dels elements que s’utilitzen més habitualment com a mesura per tal de prendre 

decisions són el grau d’utilització dels recursos, els diferents temps de sistema, els colls 

d’ampolla o la proporció de temps en què les màquines estan avariades o en espera.  

3.2.3. Passos en un estudi de simulació 

Els diferents passos que cal seguir per a l’estudi d’un sistema mitjançant la simulació són els 

següents: 

1. Formulació del problema. Abans d’abordar un projecte d’aquest tipus, cal fer un 

plantejament de l’estudi a realitzar i aquest ha d’estar consensuat prèviament 

entre l’analista del sistema i les persones que seran responsables d’adoptar unes 

determinades polítiques a partir dels resultats. 

2. Definició dels objectius. La formulació del problema ha d’anar acompanyada de 

l’especificació dels objectius de l’estudi, tot indicant quines qüestions s’espera 

resoldre amb la simulació. 

3. Conceptualització del model. A l’hora de modelar un sistema real cal abstreure’n 

les característiques essencials tot definint una sèrie  d’assumpcions bàsiques, i 

anar-les concretant i ampliant fins aconseguir l’aproximació desitjada al sistema 

real. És important que el model sigui suficientment fidel al sistema real per poder 

treure conclusions vàlides, però cal mantenir sempre aquest punt en equilibri amb 

la complexitat del model, evitant que aquesta excedeixi la necessària per assolir 

els objectius de l’estudi. 

4. Recollida de dades. Aquesta és una tasca que cal fer amb antelació a la 

construcció del model, ja que acostuma a requerir bastant temps. Per tal de poder 

establir una distribució de les dades d’entrada al model de forma acurada, cal 

assegurar la recollida d’un volum suficient de dades del sistema real.   

5. Implementació del model mitjançant programari especialitzat. Consisteix a 

convertir el model teòric en un format per computador fent servir un programari 

especialitzat en la simulació basada en esdeveniments discrets. 

6. Verificació del model. Consisteix a comprovar que el model dissenyat funciona 

correctament utilitzant les eines de depuració pròpies del programari emprat.  
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7. Validació del model. Consisteix a comparar el comportament del model dissenyat 

amb el del sistema real. Es tracta d’un procés iteratiu ja que, si el resultat de la 

validació no assoleix el nivell de bondat desitjat, cal tornar enrere i revisar la 

conceptualització del model o les distribucions de les dades d’entrada. 

8. Disseny experimental. Consisteix a definir els paràmetres de l’anàlisi. Alguns 

d’aquests paràmetres són el nombre de repliques i la seva durada, les alternatives 

que es volen comparar, les mètriques que s’utilitzaran per realitzar les anàlisis de 

sortida, etc.  

9. Execució i anàlisi de resultats. El pas final en un estudi de simulació consisteix en 

la realització de les simulacions i l’anàlisi estadística de les mesures de 

comportament. 

 

 

Aquesta metodologia té una aplicació analítica i també de disseny. En el primer cas es pot 

utilitzar per analitzar possibles canvis i millores en un sistema ja existent mentre que en el 

segon, l’objectiu es predir el comportament d’un sistema no existent a partir d’una sèrie de 

condicions i hipòtesis.   

Alguns dels punts del procés es descriuen amb més detall en apartats posteriors. 

 

Fig. 3.1. Passos d’un estudi de simulació 
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3.2.4. Avantatges 

L’ús de la simulació per a l’estudi de sistemes reals presenta nombrosos avantatges: 

 Possibilitat de posar a prova noves polítiques, processos operacionals, fluxos 

d’informació, etc., sense haver de parar ni posar en risc el correcte funcionament 

del sistema real.  

 Possibilitat de testejar nous dissenys de programari, sistemes de transport, etc 

sense invertir recursos en la seva adquisició. 

 Millor gestió del temps, és a dir, possibilitat d’accelerar o alentir el temps de 

procés per tal d’adaptar-lo a les condicions òptimes d’anàlisi.  

 Possibilitat de verificar hipòtesis sobre els fenòmens i el comportament del 

sistema real. 

 Obtenció de coneixements sobre la interacció entre variables. 

 Detecció i anàlisi de colls d’ampolla 

 Possibilitat de contestar preguntes del tipus “Què passa si...?” 

En contraposició a tots aquests avantatges, cal dir que aquests mètodes també presenten 

alguns inconvenients ja que són costosos i requereixen d’alts coneixements en modelatge 

de sistemes i d’una llarga dedicació de temps. No obstant, tant el programari com el 

hardware emprats són cada dia més potents, tenen millors capacitats d’anàlisi i un cost més 

reduït, nombrosos punts a favor davant dels quals perden força els desavantatges 

esmentats.  

3.3. Models matemàtics i estadístics 

Quan es treballa amb models de sistemes reals no tots els comportaments es poden 

predir completament (temps entre arribades a un sistema, temps entre demanda i servei, 

freqüència de fallada d’una màquina, etc.).  En aquests casos es pot construir un model 

prou fidel a la realitat agafant mostres del fenomen que es vol reproduir, seleccionant una 

distribució coneguda i aproximant-ne els paràmetres.  

Per a la tria de la distribució òptima pot ser útil fer ús d’un programari especialitzat i el 

procés sempre ha d’anar acompanyat d’una fase de test en la qual s’avaluï fins a quin 

punt la distribució escollida s’ajusta al comportament del sistema real.  
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3.3.1. Funció de densitat de probabilitat i funció de distribució 

Per a una variable continua aleatòria X, la probabilitat que X estigui inclosa en l’interval [a,b] 

ve donada per l’expressió 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
                                     (Eq. 3.1) 

Aquesta funció f(x) s’anomena funció densitat de probabilitat.  

 

La funció de distribució acumulativa F(x) indica la probabilitat que una variable aleatòria X 

prengui un valor inferior o igual a x: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)                                             (Eq. 3.2) 

 

És a dir, per al cas de variables contínues es pot expressar com: 

 

𝐹(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦
𝑥

−∞
                                          (Eq. 3.3)  

 

Fig. 3.2. Exemples de funcions de densitat de probabilitat 
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mentre que per variables discretes la seva expressió és la següent: 

 

𝐹(𝑥) =  ∑ 𝑝(𝑥𝑖)𝑥𝑖≤𝑥    on   𝑝(𝑥𝑖) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)                        (Eq. 3.4) 

 

 

Hi ha moltes versions de la funció de distribució que poden ser útils a l’hora de modelar 

sistemes de fabricació flexible. A continuació se’n defineixen algunes de les més comuns. 

 

Fig. 3.3. Exemples de funcions de distribució acumulativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Funció de densitat de probabilitat i funció de distribució discretes 
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3.3.2. Funcions de distribució continues 

 Distribució uniforme 

Es la distribució d’una variable aleatòria x que fluctua entre dos valors.  

 

𝑓(𝑥) = {
1

𝑏−𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                                             (Eq. 3.5) 

 

La distribució uniforme es pot utilitzar per aproximar els temps entre arribades o 

de servei quan es considera que són aleatoris però no es disposa d’informació 

sobre els paràmetres de la distribució.  

 Distribució exponencial 

Una variable aleatòria X es distribueix de forma exponencial amb un paràmetre 

λ>0 si la seva definició ve donada per: 

 

𝑓(𝑥) = { λe
−λx, x ≥ 0

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                                               (Eq. 3.6) 

 

Aquesta distribució s’utilitza principalment per modelar temps entre arribades o 

avaries quan aquestes són completament aleatòries, o per modelar el temps de vida 

dels components.  

 Distribució gamma 

Una variable aleatòria X es distribueix per una funció gamma amb paràmetres β i 

θ si ve definida per: 

 

𝑓(𝑥) = {
𝛽𝜃

𝛤(𝛽)
(𝛽𝜃𝑥)𝛽−1𝑒−𝛽𝜃𝑥 , 𝑥 > 0

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                                 (Eq. 3.7) 
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on 𝛤(𝛽) és la funció gamma que es defineix per tot β>0 com  𝛤(𝛽) = ∫ 𝑥𝛽−1𝑒−𝑥𝑑𝑥
∞

0
. 

És una distribució que típicament s’utilitza per representar els temps associats a tasques 

o processos quan aquests poden arribar a ser molt superiors a la mitjana però mai gaire 

inferiors. També s’utilitza en la modelització del temps entre avaries. 

 Distribució normal 

Una variable aleatòria X amb mitjana -∞ < μ < ∞ i variança 𝜎2>0 segueix una distribució 

normal si ve definida per: 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝑥−𝜇

𝜎
)
2
] , −∞ < 𝑥 < ∞                        (Eq. 3.8) 

 

La distribució normal s’usa per modelar errors de diferents tipus, especialment avaries 

pròpies de l’ús dels components, o temps entre arribades quan aquests són constants però 

amb algunes causes de variabilitat aleatòries (tant d’influència positiva com negativa).  

 Distribució Weibull 

Una variable aleatòria X segueix una distribució Weibull si ve definida per: 

 

𝑓(𝑥) = {
𝛽

𝛼
(
𝑥−𝜈

𝛼
)
𝛽−1

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑥−𝜈

𝛼
)
𝛽
] , 𝑥 ≥ 𝜈

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                         (Eq. 3.9) 

 

S’utilitza en casos similars a la distribució gamma. S’acostuma a adaptar especialment bé en 

la modelització d’avaries quan aquestes són degudes als més greus d’entre una llarga llista 

de possibles defectes. 

 

 Distribució triangular 

Una variable aleatòria X segueix una distribució triangular si ve definida per: 
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𝑓(𝑥) =

{
 

 
2(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

2(𝑐−𝑥)

(𝑐−𝑏)(𝑐−𝑎)
, 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

                                       (Eq. 3.10) 

 

La distribució triangular s’utilitza habitualment per modelar temps de servei i també 

s’ajusta bé en els casos en què no es disposa de la totalitat de les dades i les 

hipòtesis es fan entorn a un valor màxim, mínim i modal.  

 Distribució lognormal 

Una variable aleatòria X segueix una distribució lognormal si ve definida per: 

 

𝑓(𝑥) = {
1

√2𝜋𝜎𝑥
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑙𝑛𝑥−𝜇)2

2𝜎2
] , 𝑥 > 0

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                              (Eq. 3.11) 

 

S’acostuma a utilitzar per modelar temps entre fallades.  

 Distribució beta 

Una variable aleatòria X segueix una distribució beta si ve definida per: 

 

𝑓(𝑥) = {
𝑥𝛽1−1(1−𝑥)𝛽2−1

𝐵(𝛽1,𝛽2)
, 0 < 𝑥 < 1

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
                                  (Eq. 3.12) 

 

La distribució beta proporciona una gran varietat de formes de distribució que es 

poden adaptar a un gran nombre de dades d’entrada.   

Entre les funcions de distribució discretes, les més habituals són la distribució de Bernouilli, 

la distribució binomial, la distribució geomètrica i la distribució de Poisson.  

 

 



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 21 

 

3.3.3. Nombres aleatoris 

Els nombres aleatoris són una de les bases de la simulació en la majoria de sistemes 

discrets. Aquests nombres s’utilitzen per tal de generar esdeveniments temporals i altres 

variables aleatòries.  

Una seqüència de nombres aleatoris ha de complir dues condicions estadístiques: 

uniformitat i independència. Així doncs, cada nombre aleatori ha de constituir una mostra 

independent definida a partir d’una distribució contínua entre 0 i 1.  

Per generar els valors d’una distribució cal, en primer lloc, generar un valor aleatori entre 0 i 

1 i a continuació obtenir el valor de la distribució desitjada segons el càlcul: 

 

𝑥 = 𝐹−1(𝑢)                                                     (Eq. 3.13) 

 

3.4. Anàlisi de les entrades d’un sistema 

El modelat de les dades d’entrada és clau en la simulació d’un sistema de fabricació flexible. 

Quan l’objectiu és simular comportaments del món real, trobar una distribució que s’ajusti 

apropiadament a les dades d’entrada és una tasca realment complicada. Un model amb 

entrades poc fidels a la realitat pot portar a interpretacions i conclusions errònies sobre el 

comportament del sistema.   

Existeixen cinc passos que cal seguir en el modelat de les dades d’entrada: 

1. Recollida de dades d’entrada del sistema real 

Aquesta tasca acostuma a requerir una quantitat considerable de temps i recursos, 

motiu pel qual de vegades no és possible recollir dades suficients per limitacions en 

algun d’aquests dos factors. En aquests casos, tenir en compte l’opinió i coneixement 

dels experts en els diferents processos acostuma a ser una bona opció. 

2. Anàlisi de la independència i de l’estabilitat de les dades 

Per tal de poder ajustar les mostres recollides a una distribució existent, és necessari 

que les dades siguin independents i estiguin distribuïdes de manera uniforme.  

Dues de les tècniques més emprades per avaluar la independència d’una mostra són el 

gràfic d’autocorrelació i el diagrama de dispersió.  



Pàg. 22  Memòria 

 

En el cas dels gràfics d’autocorrelació, la independència de la mostra es determina 

calculant el valor d’autocorrelació per diferents valors de retard (k). El retard és el nombre 

de valors que separen dos valors mostrals. Per a una mostra de mida n, l’autocorrelació 

de mida k emprarà n-k parells de valors, així que sempre caldrà que es compleixi la 

condició que k sigui menor que n.  

Com més petit és el retard més informació aporta el valor de la correlació obtinguda (per 

exemple per valors de k entre 1 i 10), mentre que, per retards més elevats, la informació 

obtinguda és menor.  

Per tal que la mostra pugui considerar-se independent, els valors obtinguts del càlcul de 

l’autocorrelació han de ser de baixa magnitud i estar centrats al zero. Les mostres 

dependents acostumen a tenir autocorrelacions allunyades d’aquest valor. 

El gràfic d’autocorrelació té representat a l’eix horitzontal el retard temporal k i a l’eix 

vertical, el coeficient d’autocorrelació Rk. 

 

𝑅𝑘 =
𝐶𝑘

𝑆2(𝑛)
                                                 (Eq. 3.14) 

 

on𝑆2(𝑛) és la variança de la mostra i 𝐶𝑘 és el valor de la funció d’autocovariança que es 

defineix segons 

 

𝐶𝑘 =
∑ [𝑋𝑖−�̅�(𝑛)]·[𝑋𝑖+𝑘−�̅�(𝑛)]
𝑛−𝑘
𝑖=1

𝑛−𝑘
                                     (Eq. 3.15) 

 

Una altra de les opcions per analitzar la independència d’una mostra consisteix a 

representar les dades en un diagrama de dispersió. Aquest diagrama dibuixa els valors 

Xi i Xi+1 en els eixos x i y respectivament, per a tots els valors de i=1, 2, ..., (n-1). 
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Els valors independents es corresponen amb una distribució aleatòria dels parells 

representats al diagrama. En canvi, per a mostres que presenten valors dependents, els 

parells tendiran a formar una línia recta on el pendent indicarà si la correlació és positiva 

o negativa.  

 

L’opció gràfica per analitzar la uniformitat d’un conjunt de dades consisteix a representar 

la proporció d’observacions respecte al temps acumulat. Si el gràfic traça 

Fig. 3.5. Diagrama de dispersió per una mostra de valors independents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Diagrama de dispersió per a una mostra de valors correlats 
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aproximadament una línia recta, es pot concloure que hi ha estabilitat i per tant es pot 

trobar una única distribució que s’ajusti a tot el conjunt de dades.  

 

3. Identificació de la distribució a partir de les dades 

Quan es disposa de dades del sistema real, aquest pas generalment comença amb la 

representació d’un histograma d’aquestes dades.  

Un histograma és la representació gràfica de la distribució de freqüències. Per tal de 

construir-lo cal seguir els passos següents: 

 Dividir el rang de dades en intervals, habitualment de la mateixa amplada.  

 Construir l’eix x de forma que representi els intervals definits 

 Calcular la freqüència de les ocurrències en cada interval i representar-les en l’eix 

y. 

El nombre d’intervals de dades dependrà del nombre d’observacions i de la dispersió 

d’aquestes dades. Un valor que acostuma a funciona bé és agafar l’arrel quadrada de la 

mida de la mostra com a nombre d’intervals.  

Fig. 3.7. Gràfic de la proporció d’observacions respecte al temps 
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A partir d’aquestes anàlisis es tria la funció de densitat de probabilitat teòrica o la família 

de distribucions que millor s’hi ajusti. Afortunadament, tal com s’ha exposat en el capítol 

anterior, hi ha un ampli ventall de distribucions per la qual cosa és fàcil  poder trobar una 

distribució adequada per models ben diferents. 

4. Estimació dels paràmetres específics  

Un cop seleccionada la família de distribucions més escaients, cal estimar a partir de 

les dades d’entrada els paràmetres específics que faran de la família de distribucions 

genèrica una funció particular per al cas d’interès. Per fer-ho, s’acostumen a utilitzar 

els estimadors de la mitjana i la variança mostrals. Donat un conjunt de variables 

aleatòries X1, X2,...,Xn, el seu càlcul és el següent: 

 

�̅�(𝑛) =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                   (Eq. 3.16) 

 

𝑆2(𝑛) =
∑ [𝑋𝑖−�̅�(𝑛)]

2
𝑥𝑖≤𝑥

𝑛−1
                                            (Eq. 3.17) 

 

 

 

Fig. 3.8. Exemple d’histograma 
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5. Test de bondat de la distribució i els paràmetres escollits.  

Els tests de bondat de les distribucions d’entrada són una eina útil per avaluar fins a quin 

punt un model potencial s’ajusta a les dades d’entrada. Si els resultats d’aquests tests no 

són satisfactoris, caldrà tornar al pas 2 i escollir una nova distribució. 

Tot i això, no existeix una distribució correcta per a un comportament real, motiu pel 

qual el resultat d’aquests tests no ha de ser vinculant.  

Un tema important a tenir en compte és la mida de la mostra. Si es disposa de molt 

poques dades, és probable que un test de bondat no rebutgi cap de les distribucions 

candidates. En canvi, si es disposa d’una mostra molt gran, es pot donar el cas que el 

test de bondat rebutgi totes les distribucions.  

La bondat de la distribució es pot testar mitjançant mètodes gràfics, o formalment 

mitjançant tests estadístics.  

Alguns dels procediments idonis per validar la hipòtesi que una determinada distribució 

estadística s’ajusta bé a una mostra de dades aleatòria són el test de Chi-quadrat, que es 

basa en comparar un histograma de les dades i la funció de distribució candidata a 

modelitzar-les, o el test de Kolmogorov-Smirmov, que formalitza la idea d’examinar el 

diagrama quantil-quantil. Aquest darrer test és especialment útil quan la mida de la 

mostra és petita i no s’han estimat els paràmetres a partir de les dades. 

Els programaris de simulació basada en esdeveniments discrets acostumen a disposar 

de funcionalitats per cobrir els passos explicats.  
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4. ANÀLISI DE LES SORTIDES D’UN MODEL 

El propòsit d’examinar les dades generades en una simulació és el de predir el 

comportament d’un sistema o comparar-lo amb una o més alternatives de disseny. La 

importància d’utilitzar eines estadístiques per tractar aquestes dades rau en l’ús de variables 

aleatòries per representar els diferents processos, ja que això implica que l’ús de dues 

seqüències de dades diferents es vegi reflectit en dos conjunts diferents de dades de 

sortida. 

4.1. Tipus de simulació 

Un aspecte que varia la manera d’enfocar aquesta anàlisi, i que per tant cal considerar, és si 

la simulació objecte de l’estudi té terminació o treballa en règim permanent. 

Les simulacions amb terminació són aquelles que, ja sigui per la naturalesa del sistema o 

per l’objectiu de la simulació, tenen una condició de terminació definida prèviament. Aquesta 

condició pot ser un cert esdeveniment, com ara el processament d’un determinat nombre de 

peces, o un instant concret, com el que es deriva d’un torn de treball de vuit hores. 

Les simulacions amb règim permanent, en canvi, no tenen definit un temps de finalització, 

sinó que s’executen durant un temps suficientment llarg per tal que l’efecte de les condicions 

inicials al sistema sigui negligible.  

4.2. Estimació de mesures de rendiment 

Prèviament a la realització d’un anàlisi de simulació és necessari, per una banda, definir els 

paràmetres i valors llindar que personalitzaran l’experiment (àrea de cua, amplada de 

l’interval de confiança, etc.) i, per altra, escollir la mesura amb la qual es realitzaran els 

càlculs.  

Si el rendiment d’un sistema es mesura amb un paràmetre 𝜃, el resultat d’un conjunt de 

simulacions serà l’estimador 𝜃 de 𝜃. L’estimació de 𝜃 basada en un conjunt discret de dades 

{𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛} obtingudes en una única simulació ve definida per 

 

  𝜃�̂� =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1                                                       (Eq. 4.1) 
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o pel cas de simulacions en règim estacionari 

 

  𝜃�̂� = lim𝑛→∞
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1                                           (Eq. 4.2) 

 

És a dir, 𝜃 correspon a la mitjana mostral d’una mostra de mida n.  

Els resultats d’una simulació, però, estan correlats positivament i passar per alt aquest fet 

pot generar errors en l’estimació de la mesura de comportament. Per tal que les anàlisis 

siguin el més acurades possible cal tenir en compte els resultats generats en diferents 

simulacions, d’aquesta forma s’obté un conjunt de variables estadísticament independents i 

idènticament distribuïdes. 

A partir d’un conjunt de R simulacions {𝜃1̂, … , 𝜃�̂�}, el valor estimat és: 

 

  𝜃 =
1

𝑅
∑ 𝜃𝑟
𝑅
𝑟=1                                                     (Eq. 4.3) 

 

La precisió d’aquest estimador es pot calcular a partir de la seva variança: 

 

�̂�2 =
1

𝑅(𝑅−1)
∑ (𝜃𝑟 − 𝜃)

2𝑅
𝑟=1                                      (Eq. 4.4) 

 

 o de l’amplada de l’interval de confiança per 𝜃 que correspon a: 

 

2 · 𝑡𝛼
2
,(𝑅−1)�̂�(𝜃)                                                  (Eq. 4.5) 

 

Algunes de les mètriques més utilitzades per a avaluar el rendiment del sistema són les 

següents: 



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 29 

 

 Retard mitjà de la cua 

És la mesura de la mitjana del temps que una peça ha d’esperar fins a ser processada 

per una determinada màquina; temps, per tant, en què està a la cua d’entrada a aquesta 

màquina. El retard mitjà d’una cua depèn de dues variables aleatòries: el temps de les 

arribades i el temps de servei de la màquina. Per a l’execució d’una simulació on hi 

intervenen n peces, l’estimació de d(n) és: 

 

�̂�(𝑛) =
∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                      (Eq. 4.6) 

 

on Di és el retard de la peça i quan es troba a la cua que s’estudia.  

Quan alguna de les peces té un valor de retard força elevat en una cua, això acostuma a 

repercutir en el temps de retard de les peces posteriors incrementant-lo. És a dir, els 

valors de Di tenen una correlació positiva. Per assegurar la fiabilitat dels resultats 

obtinguts, és necessari fer diverses simulacions i realitzar-ne la mitjana a partir dels 

diferents valors de d(n) obtinguts, que seran independents sempre que els valors 

d’entrada de les successives simulacions també ho siguin entre ells.  

 Nombre mitjà de peces a la cua 

La mitjana de peces que hi ha a la cua d’una determinada màquina es pot expressar 

com: 

 

�̂�(𝑛) =
∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑇(𝑛)
0

𝑇(𝑛)
                                                (Eq. 4.7) 

 

on Q(t) és la longitud de la cua al llarg del temps i T(n), el temps de simulació en el 

qual es referencia el càlcul.  

És a dir, aquesta mitjana és igual a la suma dels productes entre les diferents longituds 

de la cua i la proporció de temps durant el qual la longitud ha estat aquesta 
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𝑞(𝑛) = ∑ 𝑖 · 𝑝𝑖
∞
𝑖=0                                                (Eq. 4.8) 

 

on la proporció de temps 𝑝𝑖 es pot estimar per la divisió entre la fracció de temps i el 

temps de simulació T(n)=T0 + T1 + ... . D’aquesta manera, el càlcul anterior es pot 

aproximar per 

�̂�(𝑛) =
∑ 𝑖·𝑇𝑖
∞
𝑖=0

𝑇(𝑛)
                                                   (Eq. 4.9) 

 

Al mateix temps, ∑ 𝑖 · 𝑇𝑖
∞
𝑖=0   es pot calcular com l’àrea sota Q(t), que correspon a una 

suma d’àrees de rectangles. Cada cop que una entitat accedeix a la cua o la deixa, 

s’actualitza el valor de l’àrea afegint un nou rectangle.  

 

�̂�(𝑛) =
𝐴𝑄

𝑇(𝑛)
=

𝐴𝑄+(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1)·𝑄

𝑇(𝑛)
                                      (Eq. 4.10) 

 

 Grau d’utilització d’un recurs o màquina 

És la proporció de temps durant el qual una màquina o un recurs està ocupat. Per 

definir aquest càlcul es pot pensar en una funció B(t) que val 1 durant el temps en què 

la màquina està ocupada i que pren valor 0 la resta del temps, quan la màquina o 

recurs està lliure.  

Fig. 4.1. Representació gràfica del nombre mitjà de peces en una cua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 31 

 

 

A partir d’aquesta funció, l’estimació del grau d’utilització u(n) és el següent: 

 

�̂�(𝑛) =
∑ 𝑇𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡
𝑛
𝑖=1

𝑇(𝑛)
=

∫ 𝐵(𝑡)𝑑𝑡
𝑇(𝑛)
0

𝑇(𝑛)
                                     (Eq. 4.11) 

 

on B(t) és la funció d’ocupació de la màquina al llarg del temps i T(n), el temps de 

simulació.  

A la vegada, i tal com ja s’ha explicat per a la mètrica anterior, l’àrea de B(t) es pot 

calcular com una suma de rectangles que s’incrementa cada vegada que succeeix un 

esdeveniment que afecta les entrades o sortides de la màquina.  

 

�̂�(𝑛) =
𝐴𝐵

𝑇(𝑛)
=

𝐴𝐵+(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1)·𝐵

𝑇(𝑛)
                                        (Eq. 4.12) 

 

4.3. Determinació del transitori 

Quan es volen analitzar les dades obtingudes a partir de la simulació basada en 

esdeveniments discrets, la imposició d’unes condicions inicials poc realistes, com per 

exemple que el sistema estigui buit, poden introduir cert biaix en els resultats.  

Un primer mètode per evitar que la simulació indueixi a error és el què s’anomena 

inicialització intel·ligent i que consisteix a començar la simulació en un estat que sigui 

Fig. 4.2. Representació gràfica del grau d’utilització d’un recurs 
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més representatiu de les condicions que assoleix el sistema per a llargs períodes 

d’execució. Alguns exemples d’això són: 

 Establir els nivells d’inventari, nombre de comandes, nombre d’elements en 

demanda i les seves dates d’arribada. 

 Col·locar clients en cua i en servei. 

 Tenir algun component avariat o amb un fort desgast. 

Aquests paràmetres es poden establir en base a dades recollides del sistema real. 

Una altra manera d’evitar aquest impacte de les condicions inicials és dividir l’execució de 

la simulació en dues fases: una primera que vagi des de l’instant inicial fins a un temps 

𝑇0, el règim transitori, i una segona fase des de l’instant 𝑇0 fins a l’instant final de la 

simulació 𝑇0 + 𝑇𝐸. Aquesta segona etapa és el que s’anomena règim estacionari, fase en 

la qual es recolliran i mesuraran les dades de sortida.  

Establir de manera precisa aquest instant en què el sistema assoleix el règim permanent 

és important per eliminar la desviació que introdueixen factors com el temps que triguen 

les màquines a treballar a ple rendiment o l’hora d’obertura al públic d’un establiment a 

l’inici d’una simulació.  

És important, també, que el temps de recol·lecció de les dades de l’estat estacionari (𝑇𝐸) 

sigui prou llarg a fi de garantir una precisió suficient en la representació del comportament 

del model.  

 

Per establir l’instant T0 en què el sistema assoleix el règim estacionari, es poden utilitzar 

dos mètodes: el mètode gràfic de Welch i el mètode dels intervals de confiança. 

Fig. 4.3. Fases d’una simulació 
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Tots dos basen els seus càlculs en la mitjana de les observacions 𝑌𝑖1, 𝑌𝑖2, … , 𝑌𝑖𝑛 obtingudes 

per cadascuna de les rèpliques. 

 

�̅�𝑗 =
1

𝑘
∑ 𝑌𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1                                                 (Eq. 4.13) 

 

4.3.1. Mètode gràfic de Welch 

Aquest mètode consisteix a reduir la variabilitat de la resposta tot aplicant un procés de filtrat 

sobre les dades. Donada una finestra de temps w, es calculen les mitjanes mòbils a partir 

del valor de �̅�𝑗, amb l’objectiu de descobrir una tendència en els resultats. Així doncs, w ha 

de ser suficientment llarga per eliminar les fluctuacions de la resposta en petits períodes de 

temps però a la vegada no tant llarga com per distorsionar la tendència a llarg termini. 

 

𝑌�̅�(𝑤) = {

∑ �̅�𝑗+𝑚
𝑤
𝑚=−𝑤

2𝑤+1
, 𝑤 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 𝑤

∑ �̅�𝑗+𝑚
𝑤
𝑚=−(𝑖−1)

2𝑗+1
, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑤

                                (4.14) 

 

A mesura que avança el temps de la simulació, l’efecte de les condicions inicials es 

dissipa i les successives observacions comencen a convergir al voltant d’un valor mig. La 

representació gràfica dels diferents valors de 𝑌�̅�(𝑤) ajuda a veure aquest comportament i 

a seleccionar l’instant de temps a partir del qual es considera que la resposta assoleix el 

valor mig. Serà a partir d’aquest punt quan es podran començar a recollir les dades del 

sistema. 
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4.3.2. Mètode dels intervals de confiança 

Un interval de confiança (IC) és una estimació dels límits entre els quals es trobaran, amb 

una determinada probabilitat, els valors d’un paràmetre o mesura. La probabilitat d’èxit 

d’aquesta estimació es representa com 1 − 𝛼 i s’anomena nivell de confiança, mentre que 𝛼 

s’anomena nivell de significació.  

El nivell de confiança varia a la vegada que ho fa l’amplitud de l’interval, és a dir, com més 

ample sigui l’interval, existeixen més probabilitats que el valor obtingut hi estigui inclòs (major 

nivell de confiança). Així, si generem una mostra de 100 observacions per a un determinat 

paràmetre, 95 hauran d’estar incloses en el IC del 95% de confiança.  

 

Fig. 4.4. Representació gràfica del mètode de Welch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 35 

 

 

L’interval de confiança es calcula a partir de la mitjana, la desviació estàndard i la mida d’una 

mostra. 

Els intervals de confiança tenen nombroses aplicacions analítiques en un estudi de 

simulació o una comparació entre sistemes. Entre elles, està l’ús que se li pot donar a l’hora 

de definir el punt d’inflexió entre l’estat transitori i el règim permanent d’una simulació.  

El procediment consisteix a calcular l’IC a partir dels valors obtinguts en les diferents 

rèpliques per a cada punt de recollida de dades. Donat el nivell de confiança desitjat, 

l’interval de confiança es calcula segons la fórmula següent:  

 

�̅�𝑗 ± 𝑡 𝛼

2𝑅−1

𝑆

√𝑅
                                                 (Eq. 4.15) 

 

on R és el nombre de rèpliques i 𝑡 𝛼

2𝑅−1
 és el quantil de la funció de distribució t-Student 

amb R-1 graus de llibertat. 

La representació gràfica d’aquests intervals, permet determinar el punt en què les 

condicions inicials deixen de tenir un efecte decisiu en l’estat del sistema i en què, per 

tant, els IC comencen a tenir una amplada més o menys uniforme.   

Fig. 4.5. Interval de confiança del 95% 
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4.4. Càlcul del nombre de rèpliques 

Com s’ha comentat abans, els estimadors del rendiment del sistema tenen una precisió que 

es pot determinar per mitjà de la variança o dibuixant el seu interval de confiança. 

Si aquesta precisió es considera insuficient, cal incrementar el nombre de rèpliques que farà 

que l’amplada de l’IC prengui el valor desitjat (2ε). 

Així, sigui 𝜃 l’estimador de la mesura que es vol analitzar, l’IC calculat a partir de l’estadístic 

t-Student ha de complir la condició següent: 

 

𝑡𝛼
2
,(𝑅−1) ∙ �̂�(𝜃) ≤ 𝜀                                           (Eq. 4.16) 

 

Per trobar el nombre de rèpliques R que fa que aquesta condició es compleixi cal fer un 

càlcul iteratiu: 

1. En primer lloc s’estableix un valor inicial R0 pel nombre de rèpliques i s’apliquen 

dues aproximacions: 

 es pren S0
2 com estimació de σ2 

 es pren 𝑧𝛼
2
 com estimació de 𝑡𝛼

2
,(𝑅−1)

    

Segons això, la condició que s’ha de verificar és la següent: 

 

𝑅 ≥ [
𝑧𝛼
2
𝑆0

𝜀
]

2

                                                 (Eq. 4.17) 

 

2. S’obté una primera aproximació del valor de R partint de la desigualtat anterior. 

3. Es va incrementant el valor de R fins que es compleix la condició establerta al 

punt 1.  
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Aquest procediment és vàlid tant per al cas de simulacions amb terminació com per a 

sistemes en règim permanent. No obstant, per als segons, existeix també l’opció de 

mantenir el nombre de rèpliques però incrementar la seva duració en R/R0 vegades. 

 

4.5. Validació del model 

El procés de validació d’un model consisteix a comparar el seu comportament amb el del 

sistema real per tal de poder assegurar que el representa de forma acurada i per tant 

garantir-ne la credibilitat de cara a les persones que hauran de prendre decisions. 

Aquest procés de validació centra el focus en diferents aspectes del model realitzat: 

 simplificacions i abstraccions realitzades per construir el model 

 funcions de distribució aplicades a les dades d’entrada 

 modelització dels processos i transformacions internes del sistema 

Aquesta comparació del model amb la realitat es pot dur a terme mitjançant diferents tipus 

de proves, tant objectives com subjectives. Mentre que en les primeres cal fer ús de tests 

estadístics, les proves subjectives generalment consisteixen a escoltar l’opinió d’aquells que 

tenen un profund coneixement dels diferents aspectes del sistema real.  

Els test objectius requereixen fer ús de les dades recollides del sistema real i de les dades 

obtingudes del model. A continuació s’apliquen una sèrie de tests estadístics que permeten 

comparar algun aspecte entre ambdós jocs de dades.  

L’eina desenvolupada en aquest projecte fa ús del test estadístic t per fer la validació del 

model objecte d’estudi. 

 

𝑡0 =
�̅�−𝜇0
𝑆
√𝑛
⁄

                                                       (Eq. 4.18) 

Fig. 4.6. Increment de la durada d’una simulació en règim permanent 
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Es parteix de les següents hipòtesis: 

 

H0: 𝐸(𝑌) =  𝜇0                                                    (Eq. 4.19) 

H1: 𝐸(𝑦) ≠  𝜇0                                                    (Eq. 4.20) 

 

on 𝜇0 és la variable real del sistema. 

Si es compleix que |𝑡0| > 𝑡𝛼
2
,(𝑛−1) , es rebutja el model amb un risc α d’estar rebutjant un 

model vàlid mentre que si |𝑡0| < 𝑡𝛼
2
,(𝑛−1), s’accepta com a certa la hipòtesi que les dues 

mitjanes són iguals (H0), i per tant que el comportament del model s’aproxima al del sistema 

real. Tot i això, amb el resultat d’aquest test no es pot assegurar que la igualtat esmentada 

és certa, sinó afirmar que no es detecta una inconsistència que obligui a rebutjar el model 

realitzat. 

En aquest cas, el risc d’estar acceptant com a bo un model no vàlid es calcula a partir de les 

corbes operatives del test t: 

 

Fig. 4.7. Corbes operatives de la distribució t-Student per a 

diferents valors de n 
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que es defineixen amb l’expressió següent: 

 

𝛽 =  𝑒−
1

2
𝑛𝜆2 ∑

(
1

2
𝑛𝜆2)

𝑟

𝑟!
∞
𝑟=0 𝐼 [(𝑟 + 1/2),

1

2
(𝑛 − 1);

𝑡𝜀
2

𝑛−1+𝑡𝜀
2]                    (Eq. 4.21) 

 

on n és el nombre de rèpliques, λ és la diferència acceptada entre la mitjana del sistema real 

i la de la simulació, I(p,q;x) representa la funció beta incomplerta i 𝑡𝜀, el valor de l’estadístic t-

Student amb ε graus de llibertat. 

Com es pot veure, per tal de minimitzar la probabilitat β d’estar acceptant un model no vàlid 

cal incrementar al màxim la mida de la mostra, especialment com més petit sigui el valor de 

λ.  

Si es desitja obtenir un determinat valor de β, caldrà fer un càlcul iteratiu a partir de 

l’expressió anterior. 

Una correcta validació del model es basa en un procés iteratiu. A partir dels resultats de la 

comparació amb el sistema real, es revisen les hipòtesis conceptuals i operatives per 

corregir les deficiències detectades, i es repeteix el procés de validació.  

4.6. Comparació de dues alternatives 

Quan es vol analitzar l’impacte de realitzar modificacions en els paràmetres o elements d’un 

model cal poder diferenciar quines variacions són degudes realment a les diferències entre 

dissenys i quines es deriven de les fluctuacions aleatòries inherents al model. 

Per tal de saber si la diferència entre un model i l’altre és significativa cal determinar l’interval 

de confiança de la diferència de mitjanes fent servir l’estadístic t-Student segons l’expressió 

següent: 

 

(𝑌1̅ − 𝑌2̅) ± 𝑡𝛼
2
,𝜈 · 𝑒. 𝑠(𝑌1̅ − 𝑌2̅)                                     (Eq. 4.22) 

 

Els paràmetres d’aquesta l’expressió, error estàndard (𝑒. 𝑠) i graus de llibertat (𝜈) són 

diferents en funció de si es treballa amb mostreig independent o correlat.  
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Un cop realitzat el càlcul de l’equació 4.22 , si l’interval obtingut conté el nombre zero es pot 

considerar que la diferència entre els dos models no és significativa.  

 

 

4.6.1. Mostreig independent 

Parlem de mostreig independent quan les seqüències de nombres aleatoris utilitzades per a 

la simulació dels dos models són diferents, i per tant les observacions recollides són 

independents entre sí. 

Quan es treballa amb mostres independents entre sí cal, en primer lloc, realitzar el següent 

test mitjançant la distribució de Fisher-Snedecor: 

 

 𝐹 =
𝑆2
2

𝑆1
2 < 𝐹𝛼,𝑅1−1,𝑅2−1                                             (eq. 4.23) 

 

Comparant el valor de F amb el valor de la distribució F-Snedecor per a R1-1 i R2-1 graus de 

llibertat, analitzarem si les variances dels dos models es poden considerar iguals. Si la 

desigualtat es compleix, es considera que les variances són iguals, mentre que si no és així, 

es consideren diferents.  

En el cas de poder suposar que les variances són iguals, els paràmetres de l’expressió 4.22 

es calculen de la manera següent: 

 

Fig. 4.8. Exemples d’intervals de confiança 
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𝑒. 𝑠. = 𝑆𝑝 · √
1

𝑅1
+

1

𝑅2
  on  𝑆𝑝 =

(𝑅1−1)·𝑆1
2+(𝑅2−1)·𝑆2

2

𝑅1+𝑅2−2
                             (Eq. 4.24) 

 

𝜈 = 𝑅1 + 𝑅2 − 2                                                  (Eq. 4.25) 

 

Si pel contrari les variances no són iguals, els valors que cal emprar en el test estadístic són 

els de les expressions següents: 

𝑒. 𝑠. = √
𝑆1
2

𝑅1
+
𝑆2
2

𝑅2
                                                      (Eq. 4.26) 

 

𝜈 =

[
 
 
 
 

(
𝑆1
2

𝑅1
+
𝑆2
2

𝑅2
)

2

(
𝑆1
2

𝑅1
⁄ )

2

(𝑅1−1)
+
(
𝑆2
2

𝑅2
⁄ )

2

(𝑅2−1) ]
 
 
 
 

                                                 (Eq. 4.27) 

 

4.6.2. Mostreig correlat 

Al contrari del què passava amb el mostreig independent, quan es treballa amb mostreig 

correlat s’utilitzen seqüències de nombres aleatoris idèntiques per a les dues simulacions, fet 

que provoca que les observacions d’ambdós models tinguin correlació.  

En aquests casos, els paràmetres pels què cal substituir l’expressió 4.22 són els següents: 

 

𝑒. 𝑠. =
𝑆𝐷

√𝑅
                                                                      (Eq. 4.28) 

 

𝜈 = 𝑅 − 1                                                                  (Eq. 4.29) 
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4.7. Disseny factorial 

És força recurrent la necessitat de comparar diferents configuracions d’un sistema a fi 

d’escollir la que n’optimitza els resultats. En els estudis de simulació es fa servir el 

disseny factorial per tal de prendre aquest tipus de decisions. 

El disseny factorial consisteix a dissenyar un experiment amb múltiples factors i a 

analitzar l’efecte de cadascun d’ells en el resultat de la simulació. Per a cada factor es 

defineix un nivell alt i un nivell baix i es simulen totes les combinacions possibles de 

factors i nivells per tal d’obtenir les dades de sortida dels diferents escenaris. Això genera 

2k punts de disseny on k és el nombre de factors. A continuació s’avalua l’efecte de cada 

factor sobre el model a partir del canvi en la resposta quan es passa del nivell baix al 

nivell alt. Per fer-ho, es realitza la mitjana de la diferència entre nivell alt i nivell baix per a 

totes les combinacions de la resta de factors i realitzant múltiples rèpliques. Així, es diu 

que l’efecte principal d’un factor i és la mitjana del canvi en la resposta quan el factor i 

passa de “-“ a “+”. A partir de les dades obtingudes es calcula l’interval de confiança 

d’aquesta diferència i s’analitza si és significatiu: 

 

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒 ± 𝑡𝛼
2
,(𝑅−1) · �̂�(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒)                                        (Eq. 4.30) 
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5. EINES I LLEGUATGES EMPRATS 

5.1. Microsoft Excel 

Microsoft Excel és una de les eines del paquet d’oficina desenvolupat per Microsoft, 

Microsoft Office. És un programari pensat per a l’automatització de tasques comptables i 

financeres, si bé és utilitzable en molts altres àmbits gràcies a les seves funcions i al 

potencial dels seu fulls de càlcul.   

La funcionalitat bàsica de Microsoft Excel consisteixen a utilitzar una graella de cel·les 

formades per files numerades i columnes diferenciades per lletres amb l’objectiu de 

manipular dades mitjançant operacions aritmètiques. Disposa d’una sèrie de funcions 

configurades prèviament que donen resposta a necessitats estadístiques, financeres o del 

món de l’enginyeria. Aquestes dades es poden mostrar també en forma de gràfics de línies, 

histogrames i altres tipus de gràfics amb un màxim de tres dimensions.  

El programari també permet agrupar les dades a fi d’analitzar les dependències per diferents 

factors i perspectives mitjançant l’eina de gestió de taules dinàmiques.  

Un dels punts forts d’Excel és que permet als usuaris donar solució a necessitats complexes 

o amb objectius molt específics gràcies a la incorporació d’un mòdul de programació de 

Visual Basic for Applications (VBA). D’aquesta manera es poden incorporar multitud de 

mètodes numèrics amb l’objectiu, per exemple, de resoldre equacions diferencials i 

traslladar els resultats a un full de càlcul; i arriba fins i tot a realitzar processos més 

complexes, com ara atacar una base de dades externa de manera automàtica, analitzar els 

resultats, fer-ne un informe en format Word o PowerPoint i enviar-lo regularment a una llista 

de destinataris.  

La combinació del programari Microsoft Excel amb  el llenguatge de programació Visual 

Basic té algunes limitacions i en cap cas podrà substituir, pel que fa a precisió i 

personalització, un programari creat amb un objectiu específic des del moment inicial, però 

sí que pot cobrir un ampli ventall de necessitats sobretot si no es requereix d’una distribució 

a gran escala.  Al mateix temps, la combinació d’aquestes tecnologies suposa un gran 

estalvi econòmic i de temps, enfront de la inversió que requereix la creació d’un programari 

específic.  
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5.2. Visual Basic for Applications (VBA) 

Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) és el llenguatge que s’utilitza per programar 

aplicacions Windows i que es troba en diverses aplicacions de Microsoft per tal que 

usuaris i programadors puguin ampliar les seves funcionalitats per defecte.  Alguns 

exemples de programes que incorporen aquest llenguatge de programació són Word, 

Excel, Access i PowerPoint.  

La seva utilitat principal és la d’automatitzar tasques quotidianes i també la de crear 

aplicacions i serveis de bases de dades per a l’escriptori. 

El Visual Basic és un llenguatge amb un elevat grau d’abstracció i que funciona per 

esdeveniments, és a dir, l’usuari ha d’executar alguna acció per tal que es posi en marxa 

una certa rutina o programa.  

Tot el codi VBA que s’incorpora a un document Excel es guarda en el mateix arxiu .xls o 

.xlsx. 

5.3. Integració de VBA i Microsoft Excel 

5.3.1. Principis generals 

La comunicació entre Excel i VBA es realitza mitjançant una sèrie de comandes especials 

que s’anomenen llibreries d’objectes.  

 

Els objectes principals de Microsoft Excel segueixen la jerarquia següent: Application 

(aplicació), Workbook (llibre), Sheet (full) i Chart (gràfic). Cadascun d’aquests objectes té 

propietats i mètodes. Les propietats indiquen característiques o estats dels objectes 

Fig. 5.1. Esquema de comunicació entre Excel i VBA 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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mentre que els mètodes són les accions que aquests poden realitzar.  Per mitja del codi 

en VBA és possible manipular les propietats i fer crides als mètodes dels objectes. Per 

exemple, l’objecte Workbook  té un mètode Close  que tanca el llibre i també una 

propietat ActiveSheet, que pren per valor el full del llibre que té el focus en un determinat 

moment.   

5.3.2. L’editor de Visual Basic 

Per poder utilitzar l’editor de Visual Basic, cal afegir el menú Programador a la cinta de 

opcions, ja que no ve configurat per defecte a Microsoft Excel.  

 

En prémer el botó Visual Basic s’obrirà l’editor, que incorpora les seccions que es 

mostren a continuació.  

 

Fig. 5.2. Menú programador de Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Editor de VBA integrat a Microsoft Excel 
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 Explorador de projectes 

Mostra el projecte de VBA creat en el llibre actual i a les pestanyes corresponents. 

Aquest explorador és el que permet crear o obrir els diferents mòduls de codi 

relacionats amb el projecte.  

Hi ha tres tipus d’elements on es pot integrar el codi de VBA. Els diferents blocs de codi 

de Visual Basic s’encapsulen en els següents elements en funció de la seva aplicació 

dins de l’arxiu i de la seva interacció amb la resta del codi. 

 Objectes de Microsoft Excel. Aquí s’incorpora el codi relatiu als propis objectes de 

Microsoft Excel, com ara llibres, fulls, etc., i altres elements que es trobin 

emplaçats físicament dins dels objectes anteriors. 

 Formularis. Els formularis són objectes que es poden crear i personalitzar a partir 

dels controls de formulari i controls ActiveX que Microsoft Excel ofereix. En 

aquestes unitats de codi s’inclou tot allò que regeixi el comportament d’aquests 

formularis. 

 Mòduls. No estan vinculats a cap objecte en concret, sinó que inclouen funcions o 

definicions de variables que podran ser cridades des de qualsevol de les altres 

unitats de codi.  

 Finestra principal  

És on s’escriuen totes les línies de codi i s’editen les instruccions que controlen les 

macros.  

 Finestra d’inspecció. És una eina de depuració del codi, ja que permet fer un 

seguiment del valor que van prenent les variables o expressions que es vulguin 

monitoritzar. 

5.3.3. Controls Activex 

ActiveX és un entorn per definir components de programari reutilitzables de forma 

independent del llenguatge de programació.  

Moltes aplicacions de Microsoft Windows com Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio o Windows Media Player utilitzen controls ActiveX per proporcionar els seus 

jocs de funcionalitats i també per encapsular la seva pròpia funcionalitat en forma de 

controls ActiveX que puguin ser incorporats en altres aplicacions.  
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Aquests controls són objectes que s’inclouen en un formulari per permetre o facilitar la 

interacció de l’usuari amb l’aplicació. Els controls ActiveX tenen esdeveniments com per 

exemple clicar sobre el control, fer doble click, obtenir el focus sobre el control, etc. Els 

controls ActiveX es poden incorporar en altres controls i tenen una extensió .ocx.  

Els diferents controls disponibles es poden inserir tot accedint al menú Programador. 

 

A cadascun dels esdeveniments dels controls ActiveX se’ls pot assignar un codi VBA 

mitjançant l’editor de Visual Basic.  

5.4. Llenguatge SIMAN 

El llenguatge SIMAN, anomenat així per les paraules SIMulation i ANalysis, és un llenguatge 

de simulació basat en esdeveniments discrets.  

Els entorns de simulació basats en aquest llenguatge resulten de la combinació entre una 

estructura de modelat i un estructura experimental. En la primera es descriuen els 

components del sistema així com les seves interaccions mentre que la segona defineix les 

condicions experimentals sota les quals s’executarà la simulació per tal d’obtenir unes 

determinades dades de sortida. Aquesta informació es guarda també de forma independent 

en dos fitxers amb extensions .mod i .exp respectivament. Gràcies a aquest tractament per 

separat, es poden generar diferents entorns experimentals per a un únic model, i donar lloc 

a diversos conjunts de dades de sortida sense necessitat de modificar l’entorn de modelat.  

A partir dels entorns de modelat i experiment, els programes de simulació basats en 

llenguatge SIMAN generen fitxers de sortida on s’enregistren les transicions entre els 

diversos estats del sistema al llarg de la simulació. En els entorns SIMAN, les funcions 

d’exposició i anàlisi dels resultats es fan a continuació de l’execució de la simulació i de 

manera independent. Així doncs, els fitxers de sortida es poden sotmetre a diferents 

Fig. 5.4. Controls de formulari i controls ActiveX disponibles a Microsoft Excel 
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tractaments de dades sense necessitat d’executar de nou la simulació. També existeix 

l’opció d’analitzar les dades de diferents conjunts de sortida amb l’objectiu de comparar 

diverses rèpliques, o inclús diferents sistemes.  

La modelització dels sistemes utilitzant SIMAN consisteix en seqüències de blocs connectats 

per fletxes que representen el flux d’entitats. Les diverses formes dels blocs corresponen a 

diferents funcions.  

 

Els avantatges d’utilitzar el llenguatge SIMAN són nombrosos: 

 El temps de desenvolupament és relativament curt ja que utilitza llenguatges 

sintètics basats en la programació per blocs o subrutines i molt enfocats a l’usuari. 

 Permet realitzar anàlisis de sensibilitat de forma fàcil i en un temps raonable, ja 

que presenta una gran flexibilitat a l’hora de fer canvis. 

 Integra funcionalitats com ara la generació de nombres aleatoris i l’anàlisi gràfica o 

estadística. 

 

 

 

Fig. 5.5. Model SIMAN d’un sistema i codi associat 
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5.5. Software Arena 

5.5.1. Introducció al programari Arena 

Arena és un programari enfocat al modelat i simulació d’esdeveniments discrets per mitjà del 

llenguatge de simulació SIMAN.  

Aquest programa permet a l’usuari generar fàcilment els arxius de codi SIMAN gràcies als 

formularis que incorpora i a la interfície gràfica de modelització. També disposa d’eines de 

generació d’informes que incorporen els resultats de la simulació i diferents càlculs 

estadístics.  

El programari Arena es pot integrar amb les tecnologies de Microsoft gràcies a que 

incorpora el llenguatge VBA, circumstància que permet la creació de models més 

concrets i amb funcionalitats més complexes. També ofereix l’opció de llegir i exportar 

dades a fulls de càlcul de Microsoft Excel i bases de dades de Microsoft Access. 

La interfície consta de  tres espais: la barra de projectes (Project Bar), l’espai dedicat a la 

modelització (Model window flowchart view) i una tercera finestra que incorpora un full de 

càlcul (Model window Spreadsheet view). 

 

Fig. 5.6. Interfície d’Arena. 1)Project Bar, 2)Model window flowchart view,                              

3)Model window Spreadsheet view 
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La barra de projectes s’organitza en diversos panells desplegables que contenen les 

llibreries d’objectes amb els quals es dissenya el model. Cadascun dels panells conté una 

sèrie de mòduls i altres elements, com per exemple informes estadístics de les 

simulacions. 

El diagrama de blocs que modelitza el sistema es construeix a l’espai més gran, situat al 

centre de la pantalla. Per fer-ho, només cal arrossegar els elements ubicats a la barra de 

projectes i connectar els mòduls entre sí. En aquesta finestra es visualitzen també les 

animacions de les simulacions.  

La finestra inferior permet visualitzar i modificar els paràmetres dels diferents blocs i 

entitats.  

5.5.2. Modelat en Arena 

El primer pas per  realitzar un estudi de simulació utilitzant el programari Arena és 

construir el model. Per fer-ho, l’usuari disposa d’una sèrie de blocs funcionals, 

representats amb caixes de formes diferents, que permeten reconstruir els processos i la 

lògica d’un sistema real. La representació gràfica de les connexions entre els blocs es fa 

mitjançant línies que representen els fluxos d’entitats o peces.  

 

 

Fig. 5.7. Exemple de model en Arena 
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A continuació es descriu la funcionalitat d’alguns dels blocs més representatius amb què 

es pot treballar amb Arena. 

Bloc create. Aquest mòdul representa l’arribada de peces al sistema. Conté informació 

relativa a la distribució estadística que segueixen les entrades, el nombre d’entitats per 

arribada, el nombre màxim d’arribades, el temps de la primera arribada i també el tipus 

d’entitat amb què es treballa.  

 

Bloc process. Aquest bloc representa una activitat o procés d’un sistema. Alguns dels 

paràmetres que calen per definir el comportament d’aquest mòdul són la distribució de 

probabilitat que regeix la duració d’aquesta activitat o el sistema d’ocupació i alliberament 

dels recursos. N’hi ha quatre possibles: 

 Delay. Aquesta opció s’utilitza per representar simplement un procés de retard, sense 

cap restricció en relació als recursos.   

 Seize Delay. En aquest cas sí s’estableix l’ocupació de la màquina, però en canvi 

s’omet el pas final d’alliberar el recurs. Això succeeix en casos en què els recursos 

s’alliberen més endavant, com per exemple quan després d’un mecanitzat la mateixa 

màquina realitza una activitat de descàrrega, i tot seguit queda alliberada. 

 Seize Delay Release. Consisteix a assignar el recurs (o recursos) en una primera 

instància. Si això no és possible degut a les restriccions del procés, aquestes entitats 

es situen a la cua. A continuació transcorre el temps associat a l’activitat (retard) i 

finalment s’alliberen els recursos especificats. 

 Delay Release. No representa el procés inicial d’assignació de recursos. S’aplica el 

temps de retard de forma immediata a tot aquell element que arriba al mòdul i un cop 

finalitzada l’activitat s’allibera el recurs.  

Fig. 5.8. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc create 
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Les accions Seize, Delay i Release es poden representar també de forma individual 

mitjançant altres mòduls.  

Bloc dispose. La funció d’aquest bloc és la de recollir les entitats que han de sortir del 

sistema. Aquest mòdul també s’encarrega d’enregistrar les estadístiques abans que les 

entitats s’eliminin del sistema.  

 

Bloc decide. Aquest mòdul permet als processos prendre decisions sobre el sistema.  

D’aquesta manera, el flux d’entitats es bifurca en dos o més direccions en funció d’alguna 

condició o de manera aleatòria en funció d’una certa probabilitat. Les condicions 

d’assignació a un determinat flux poden estar basades en el valor d’un atribut (per exemple, 

la prioritat), el valor d’una variable (per exemple, nombre de peces rebutjades), el tipus 

d’entitat o una expressió.  

 

Fig. 5.9. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc process  

 

Fig. 5.10. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc dispose  
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Bloc assign. Durant l’execució d’un sistema hi ha moments en què es fa necessari assignar 

un valor determinat o condicionat per unes circumstàncies a les variables o atributs. És en 

aquests casos quan s’utilitzen els blocs de tipus assign. Cada bloc assign pot realitzar 

múltiples assignacions.  

 

Bloc batch. Aquest bloc té la funció d’agrupar dos o més entitats del model de simulació, ja 

sigui de forma temporal o permanent.  Els lots es poden constituir en funció d’un nombre 

determinat d’entitats o del valor d’un determinat atribut. El procés consisteix en què les 

entitats van arribant al mòdul i, quan s’arriba al nombre indicat d’entitats acumulades, es 

crea una nova entitat representativa.  

Fig. 5.11. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc decide 

 

Fig. 5.12. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc assign 
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Bloc separate. Aquest bloc permet multiplicar una entitat amb l’objectiu de, per exemple, 

dividir una entitat prèviament agrupada.  

 

Bloc record. Permet enregistrar un valor de sortida, ja sigui un comptador, un interval de 

temps o qualsevol altra expressió encapsulada en una variable. 

 

Fig. 5.13. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc batch 

 

Fig. 5.14. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc separate 
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Bloc readwrite. Permet llegir o escriure des de fitxers externs. Per exemple es fa servir 

aquest bloc quan es volen utilitzar uns valors d’entrada generats prèviament amb un altre 

sistema, o quan es pretén guardar en un fitxer extern valors de sortida obtinguts gràcies al 

bloc record.  

 

5.5.3. Simulació amb Arena 

Un cop construït el model, cal definir els següents elements per tal de poder dur a terme la 

simulació:  

 entitats 

 cues 

 recursos 

Fig. 5.15. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc record 

 

 

Fig. 5.16. Representació gràfica i panell de definició d’un bloc readwrite 
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 fallides 

 variables 

 fitxers externs 

 estadístiques 

 Aquests elements es poden configurar mitjançant una sèrie de fulls de càlcul i formularis 

que es despleguen a la finestra inferior de l’aplicació. 

 

També cal definir alguns paràmetres de la simulació com ara el nombre de rèpliques i la 

seva durada, l’instant de temps en què s’estima que el sistema comença a treballar en règim 

permanent, les condicions sota les quals cal posar fi a la simulació, etc.  El programari Arena 

disposa del formulari Run Setup que facilita la introducció d’aquests paràmetres: 

Fig. 5.17. Panell de definició de variables 
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Com s’ha explicat a l’apartat anterior, una simulació basada en llenguatge SIMAN es 

defineix en dos arxius: el primer amb extensió .exp i el segon amb extensió .mod. Un cop 

modelat el sistema i definit l’experiment, Arena compila aquests dos fitxers per tal de generar 

un únic arxiu d’extensió .p amb tota la informació necessària per poder dur a terme la 

simulació.  

5.5.4. Obtenció de resultats i estadístiques 

Arena genera una sèrie d’estadístiques i mètriques per defecte al final de cada simulació. 

Aquestes estadístiques es guarden en un arxiu amb extensió .out i s’agrupen en quatre 

categories segons el focus o la naturalesa de l’anàlisi: entitats, cues, recursos i altres 

estadístiques definides per l’usuari. Algunes de les més rellevants es llisten a continuació: 

 temps total de les entitats al sistema 

 nombre d’entitats processades 

 WIP (work in process) 

Fig. 5.18. Panell de definició de la simulació 
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 mitjana del retard de les cues 

 longitud mitja de les cues 

 grau d’utilització dels recursos 

Per a cada una d’elles s’obté el valor mig i també l’interval del 95% de confiança.  

A més d’aquests resultats per defecte, l’usuari, en funció de les seves necessitats, pot definir 

altres estadístiques per tal que el sistema les generi. 

 

5.5.5. Visual Basic en Arena 

En un apartat anterior, s’ha parlat de la integració del llenguatge de programació Visual 

Basic en diverses aplicacions com Microsoft Excel. Però aquesta característica no és 

exclusiva de les aplicacions de Microsoft. El programari Arena, utilitzat en el 

desenvolupament d’aquest projecte, és un altre exemple de programa que té embegut VBA. 

Això permet escriure un codi personalitzat i incrementar així la complexitat de la lògica del 

model. A més, Arena també s’integra amb els controls ActiveX. Aquestes dues tecnologies, 

VBA i ActiveX, combinades permeten que Arena es pugui integrar amb altres programes 

que suporten també la tecnologia ActiveX.  

Arena disposa d’un editor, Visual Basic Editor, per escriure codi VBA i pot d’aquesta manera, 

automatitzar altres programes com ara Excel, AutoCAD o Visio. Així mateix, es pot gestionar 

una simulació en Arena des d’aquests altres programes.  

Fig. 5.19. Exemple d’estadístiques obtingudes en una simulació en Arena 
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El codi VBA incorporat en un document d’Arena es guarda, juntament amb el model, a l’arxiu 

.doe.  

L’accés a l’editor de Visual Basic es troba a la pestanya Tools > Macro > Show Visual Basic 

Editor . Quan s’activa aquest botó, s’obre una finestra separada que conté el codi VBA, 

els formularis, les opcions de depuració, etc.  

 

Com es pot veure, la interfície és molt similar a la de Microsoft Excel.  

La finestra d’edició disposa de dos selectors: un a l’esquerra per triar l’objecte al què farà 

referència el codi, i el de la dreta per seleccionar l’esdeveniment que farà que s’executi 

aquest codi. 

 

Fig. 5.20. Exemple d’estadístiques obtingudes en una simulació en Arena 

 

 

Fig. 5.21. Finestra d’edició de VBA en Arena 
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En un projecte d’Arena hi ha dos tipus d’esdeveniments: 

 Esdeveniments previs a la simulació (per exemple DocumentOpen, DocumentSave). 

Aquest tipus d’esdeveniment executa un bloc de codi VBA sota certes accions 

realitzades per l’usuari com, per exemple, obrir o guardar el document.   

 Esdeveniments propis de la simulació amb Arena (per exemple RunBegin, 

RunBeginSumulation, RunEndReplication). Arena crida de forma automàtica tots 

aquests esdeveniments durant el transcurs de la simulació. Per cadascun comprova si 

hi ha codi de VBA associat i, si és així, executa les accions pertinents. La seqüència 

d’esdeveniments al llarg de la simulació és la següent: 

1. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunBegin. En aquest punt es pot utilitzar 

VBA per realitzar canvis estructurals al model (per exemple el valor dels 

paràmetres d’un mòdul) però no es poden modificar variables ni atributs, ja que la 

simulació encara no s’ha iniciat.  

2. Arena valida que el model es pot executar correctament i inicialitza la simulació. 

És en aquest punt quan es dona el valor inicial a les variables, recursos, etc. però 

sense que cap entitat hagi accedit encara al model.  

3. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunBeginSimulation. Aquí es on Arena 

permet introduir un determinat codi que s’executarà només una vegada a l’inici de 

la simulació. Algunes de les accions típiques que es poden realitzar en aquest 

estadi de la simulació són carregar dades de fonts externes, mostrar un formulari 

d’alerta a l’usuari, canviar la capacitat d’un recurs, etc. 

4. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunBeginReplication. La diferència d’aquest 

codi amb l’anterior, rau en el fet que no s’executarà una única vegada sinó cada 

cop que s’inicii una nova rèplica. 

5. Arena executa la simulació. Durant aquesta fase es creen i ubiquen les entitats, 

s’assignen i alliberen recursos, etc. Hi ha diferents tipus d’esdeveniments que 

poden cridar funcions de VBA durant la simulació. Els següents en són alguns 

exemples. 

 ModelLogic_UserFunction. Es crida en aquells punts de la lògica del model 

que fan referència a la variable UF. S’utilitza bàsicament per a la 

realització de càlculs complexos. 
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 ModelLogic_VBA_Block_Fire. Aquest codi s’executa cada vegada que una 

entitat passa per un bloc VBA disponible a la llibreria Blocks. Aquest 

esdeveniment es pot utilitzar per escriure dades en un fitxer Excel.  

 ModelLogic_OnKeystroke. Aquest esdeveniment s’activa quan l’usuari 

prem alguna tecla durant la simulació. Per exemple, es pot utilitzar per 

mostrar un formulari amb un resum de l’estat del sistema. 

6. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunEndReplication. Cada vegada que 

finalitza una de les rèpliques, Arena executa el codi associat a aquest estadi. 

Típicament s’utilitza per escriure les dades de sortida en un fitxer extern o 

modificar variables globals.  

7. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunEndSimulation. El codi associat a aquest 

esdeveniment es posa en marxa un cop la simulació ha finalitzat. En aquest punt, 

les dades sobre la simulació encara estan disponibles, motiu pel qual es pot 

accedir mitjançant codi VBA a les estadístiques i als valors finals dels diferents 

elements. 

8. Arena finalitza l’execució de la simulació. En aquest punt s’esborren totes les 

dades relatives a la simulació i es retorna al mode d’edició.  

9. Es crida l’esdeveniment ModelLogic_RunEnd. Quan s’arriba a aquest instant, ja 

no és possible accedir a la informació de la simulació anterior, però sí que es 

poden utilitzar les funcions de VBA per mostrar formularis. 

 

 

Fig. 5.22. Seqüència d’esdeveniments en una simulació d’Arena 
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6. PRESENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

6.1. Objectiu 

La finalitat d’aquesta aplicació és la de proporcionar a l’usuari una eina complementària al 

programari Arena per a l’estudi de sistemes de fabricació flexible i facilitar l’anàlisi de les 

dades obtingudes a partir de la simulació basada en esdeveniments discrets.  

Entre totes les tecnologies possibles, s’ha optat per dissenyar l’aplicació prenent com a base 

les opcions que proporciona el programari propi de Microsoft Office. Més concretament, s’ha 

partit d’un document de Microsoft Excel i s’han desenvolupat totes les funcionalitats a partir 

del llenguatge propi de les macros d’Excel, Visual Basic for Applications.  

S’ha triat aquesta tecnologia per les seves grans possibilitats a l’hora d’integrar-se i 

comunicar-se amb altres programaris així com per la seva alta acceptació entre els usuaris, 

fets que redueixen el temps i el cost d’instal·lació i formació.  

6.2. Metodologia i bones pràctiques 

A l’hora de desenvolupar el codi de l’aplicació s’ha procurat seguir algunes pautes que 

poguessin facilitar tant la pròpia feina, com el manteniment i futures ampliacions i també 

l’experiència de l’usuari. 

Alguns exemples d’això en són les pràctiques següents: 

 Inicialització de les variables globals en un bloc exclusiu de codi (Mòdul 1). 

D’aquesta manera s’evita haver de declarar la variable de forma reiterada cada 

cop que s’utilitza i s’assegura que el seu valor es pot recuperar des de qualsevol 

punt del codi.  

 Definició de funcions recurrents també en un mòdul exclusiu (Mòdul 2). El càlcul 

de la mitjana o la desviació estàndard s’utilitzen contínuament en la definició de 

les diferents anàlisis. Per evitar allargar el codi innecessàriament, aquests càlculs 

s’han definit com a funcions que es poden cridar des de qualsevol mòdul o 

formulari. 

 Incorporació de comentaris al codi. Per tal que el codi de l’aplicació sigui 

fàcilment comprensible per a qualsevol persona amb coneixements bàsics de les 
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tecnologies implicades, és necessari que vagi acompanyat d’anotacions per 

descriure i clarificar el que s’està duent a terme en les diferents línies de codi. 

 Gestió d’errors. Quan Excel detecta algun error en l’execució del codi atura la 

rutina i obre l’editor de Visual Basic. Aquest funcionament és útil a nivell de 

desenvolupament però pot ser força incòmode i innecessari quan l’error es 

produeix per part de l’usuari (per exemple la introducció d’una ruta incorrecta o de 

paràmetres incoherents). Per aquest motiu, s’ha realitzat una tasca d’identificació 

de possibles errors anticipant el comportament de Visual Basic. D’aquesta 

manera, si l’usuari realitza alguna acció no permesa o introdueix dades 

incorrectes es mostra  una alerta per tal que pugui modificar sense que s’obri 

l’editor.  

 

6.3.  Estructura del codi 

Aquesta solució consta de les unitats de codi següents (veure secció 5.3.2. d’aquest 

projecte): 

 7 objectes de Microsoft Excel: el llibre i cadascun dels 6 fulls. 

 6 formularis: aquest codi genera els formularis on l’usuari haurà d’introduir els 

diferents paràmetres que adaptaran cadascuna de les anàlisis disponibles a les 

seves necessitats.  

 9 mòduls: en aquests mòduls hi ha el codi que defineix les variables i funcions que 

seran cridades per l’usuari des dels formularis o els propis fulls d’Excel. En el 

primer es defineixen les variables globals que s’utilitzen en tots els elements de 

codi; en el segon, algunes funcions recurrents (càlcul de la mitjana mostral, 

Fig. 6.1. Missatge d’error quan s’introdueix una ruta de fitxer incorrecta 
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desviació estàndard, etc.) que es van cridant en diferents punts de l’aplicació; i la 

resta inclouen les funcions específiques per a cadascuna de les anàlisis.   

 

6.4. Funcionament general 

6.4.1. Inici i navegació 

L’únic requisit per poder fer ús d’aquesta aplicació és tenir instal·lats els programaris 

Microsoft Excel i Arena.  

Quan s’accedeix a l’aplicació, es mostra la finestra principal des de la qual es pot seleccionar 

el fitxer Arena amb el que es treballarà i també navegar a les diferents finestres d’anàlisi. 

Fig. 6.2. Organització del codi en l’aplicació desenvolupada 

 

 

 



Pàg. 66  Memòria 

 

 

A la vegada, cada pestanya d’anàlisi disposa d’un menú superior de navegació. 

6.4.2. Interacció amb Arena 

Per dur a terme les diferents funcions que incorpora l’aplicació, és necessari que aquesta 

pugui controlar el model i la simulació. Cada cop que s’executa una anàlisi, Microsoft Excel 

envia una ordre per obrir el programari Arena i l’arxiu .doe amb què es vol treballar.  

Algunes anàlisis requereixen fer modificacions sobre el model o la simulació amb què es 

treballa. Per això, les diferents subrutines encarregades de realitzar aquestes operacions 

sempre generen en primer lloc una copia temporal de l’arxiu .doe. Els canvis necessaris 

s’apliquen sobre aquesta còpia i així s’evita sobreescriure el document original . Un cop 

generats els resultats, aquest fitxer temporal es suprimeix.  

 

6.5. Funcionalitats 

L’aplicació que s’ha desenvolupat per acomplir l’objectiu d’aquest projecte recull les cinc 

funcionalitats que s’han considerat més útils per poder realitzar una anàlisi completa d’un 

sistema de fabricació basada en esdeveniments discrets. Aquestes  anàlisis són les 

següents: 

 

Fig. 6.3. Imatge de la pantalla principal de l’aplicació 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Fitxer que conté el model i còpia temporal generada durant l’anàlisi 
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 determinació del transitori 

 càlcul del nombre de rèpliques 

 validació del model 

 comparació d’alternatives 

 disseny factorial 

6.5.1. Determinació del transitori 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és que l’usuari pugui determinar a partir d’una representació 

gràfica en el temps, el punt en què el sistema d’estudi assoleix el règim estacionari. 

Per fer-ho disposa de dos mètodes gràfics diferents: el mètode gràfic de Welch i el mètode 

per intervals de confiança. Abans de seleccionar el mètode amb el qual es vol treballar cal 

completar els paràmetres del panell a l’esquerra de la pantalla per tal de definir l’anàlisi: 

 

En primer lloc cal indicar els valors per la finestra de temps (w) , si es vol treballar amb el 

mètode de Welch, o per l’àrea de cua en el cas de voler realitzar l’anàlisi per intervals de 

Fig. 6.5. Panell d’anàlisi del transitori 
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confiança. També cal seleccionar la variable de sortida que es vol utilitzar com a mesura de 

l’anàlisi. En aquest cas, es dóna l’opció de treballar amb el nombre d’entrades a un bloc 

determinat o amb la longitud de la cua entre dos blocs. L’opció seleccionada determinarà els 

canvis que caldrà realitzar temporalment en el model d’Arena per dur a terme els càlculs 

necessaris i exportar les variables d’anàlisi.  

Per tal d’executar aquesta anàlisi cal realitzar prèviament alguns canvis sobre el model. Això 

fa necessari poder identificar tant el mòdul en què es focalitza l’anàlisi, com la resta 

d’elements del model per poder-los modificar. La identificació de mòduls i connexions es pot 

fer mitjançant el seu índex, el seu nom o la seva etiqueta (tag). L’ús de cadenes de text no 

acostuma a ser recomanable quan s’han de realitzar identificacions unívoques. De la 

mateixa manera, l’índex d’un element canvia cada vegada que se’n afegeix o esborra algun 

altre, pel que tampoc és un mètode adequat. Així doncs, tots els canvis realitzats sobre el 

model es fan tenint en compte les etiquetes dels diferents elements.  

Per explicar-los, s’agafarà el següent model a mode d’exemple: 

 

Cal distingir dos procediments diferents en funció de la mesura seleccionada: 

a) Nombre d’entitats que entren a un bloc 

En primer lloc es col·loca un bloc assign davant del bloc del qual es volen comptar les 

entrades, i es crea una variable comptador (counter). La funció d’aquest nou bloc és la de 

sumar 1 a la variable counter cada vegada que hi entra una nova entitat. 

Fig. 6.6. Model bàsic d’exemple 
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A continuació es crea un submodel que s’encarregarà de generar les entitats de temps i 

importar el valor del comptador a l’Excel. Aquest submodel està constituït pels elements 

següents: 

 Un bloc create que genera una entitat cada hora. Aquestes entitats marcaran la 

referència temporal.  

 

 Un bloc assign  i una variable anomenada EntityCounter. Aquesta nova variable 

recull el valor del comptador cada vegada que una entitat horària passa pel bloc 

assign del submodel temporal, i així es guarda el valor que posteriorment es voldrà 

exportar a Excel. Cada vegada que es renova el valor de la variable EntityCounter, 

la variable counter es reinicia. 

 

 Un bloc readwrite que s’encarrega d’exportar el valor de la variable EntityCounter al 

document Excel. Per facilitar els càlculs posteriors també s’exporta l’índex de la 

rèplica que s’està executant. 

Fig. 6.7. Assignació de variables al nou mòdul assign 

 

 

 

Fig. 6.8. Definició del nou bloc create 

 

 

 

Fig. 6.9. Assignació de variables al nou mòdul create 
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 Un bloc Dispose  que sigui el punt de sortida del submodel. 

En el cas d’exemple, el model obtingut després de l’aplicació d’aquests canvis seria el 

següent:  

 

b) Longitud mitjana d’una cua 

Aquest cas és lleugerament més complex ja que el valor de sortida s’actualitza, no 

només quan una entitat accedeix al procés que s’està analitzant, sinó també quan 

alguna en surt.  

Recordem que la mitjana de temps d’una cua es podia estimar com 

 

Fig. 6.10. Definició del nou mòdul readwrite 

 

 

 

 

Fig. 6.11. Assignació de variables del mòdul readwrite 

 

 

 

 

Fig. 6.12. Model d’exemple després de les modificacions 
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𝑓(𝑛) =
𝐴𝐹

𝑇(𝑛)
=

𝐴𝐹+(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1)·𝐹

𝑇(𝑛)
                                        (Eq. 6.1) 

 

Si definim una variable Previous_Time que prengui el valor de l’instant de l’últim 

esdeveniment, una variable Current_Time que adopti el temps de l’esdeveniment 

actual, una variable WorkInProcess com el nombre actual d’entitats de la cua i una 

quarta variable counter per recollir el valor final, cada vegada que es produeix un 

moviment d’entitats al bloc que s’analitza, cal aplicar el càlcul següent: 

 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 + (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒–𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠𝑇𝑖𝑚𝑒) · 𝑊𝑜𝑟𝑘𝐼𝑛𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠          (Eq. 6.2) 

 

Per a poder-ho fer, cal incorporar dos blocs assign al sistema. El primer té la funció 

d’incrementar en 1 el valor del WorkInProcess. 

 

El segon, en canvi, redueix en 1 el valor del WIP.  

Fig. 6.13. Model d’exemple després de les modificacions 
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A continuació es crea un submodel de generació de temps idèntic a l’explicat en el cas 

anterior.  

El resultat obtingut en aquest cas a partir del model d’exemple seria el següent: 

 

Independentment de la variable de sortida que  s’hagi escollit, cal definir el punt exacte del 

model on prendre aquesta mesura. A tal efecte s’ha habilitat un formulari 

(TSA_Definition_Form) que apareix en prémer el botó de selecció 

TSA_ModuleSelection_Button. 

Fig. 6.14. Assignació de variables del segon mòdul assign 

 

 

 

 

Fig. 6.15. Model d’exemple després de les modificacions 
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La funció d’aquest panell és definir els dos blocs entre els quals s’avaluarà la variable de 

sortida. 

 

Per poder obtenir el llistat de blocs del model objecte d’anàlisi, s’executa una rutina cíclica 

que llegeix tots els valors que Arena retorna per a la funció Model.Modules(i).Caption on i 

va des de 1 fins a Model.Modules.Count. Aquesta rutina es queda només amb els índexs 

que tenen activada la propietat Model.Modules(i).Shape.Visible. Es descarten d’aquesta 

manera objectes de tipus file, variable, i en general tots aquells que no tenen una 

representació gràfica al model.  

Un cop definits tots els paràmetres anteriors, ja es pot procedir a executar l’anàlisi. En 

prémer el botó Welch graphical method el sistema crida la funció Welch(), definida al mòdul 

3 de codi; en canvi, si es selecciona el botó Confidence intervals method es crida la rutina 

IC(), corresponent al mòdul 4 de codi.  

En ambdós casos el programa comprova que els nombres introduïts per w o alpha tinguin 

valors lògics i, en cas contrari, emet missatges d’error i interromp l’anàlisi per tal que l’usuari 

els pugui modificar. 

Fig. 6.16. Formulari de selecció dels punt del sistema on es prendrà la mesura 

 

 

 

 

Fig. 6.17. Desplegable amb els mòduls existents al model 
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Finalment, el subprograma genera un gràfic lineal amb els resultats, amb l’objectiu que 

l’usuari pugui avaluar el punt d’inici de l’estat estacionari. 

6.5.2. Càlcul del nombre de rèpliques 

Aquest estudi permet obtenir el nombre de vegades que cal repetir la simulació per tal que 

l’interval de confiança del valor de sortida tingui l’amplada desitjada. Igual que en la 

funcionalitat anterior, cal definir prèviament alguns paràmetres. 

 

Aquesta anàlisi depèn del percentatge de confiança i de l’amplada de l’interval de confiança 

(ε) introduïts.  

Cal seleccionar també una variable de sortida amb el valor de la qual es realitzarà el càlcul 

iteratiu. Per evitar que l’usuari hagi d’introduir a mà el nom d’aquesta variable, s’ha habilitat 

un botó que obre un formulari amb un desplegable que conté els noms de les variables 

susceptibles de ser utilitzades.  

Fig. 6.18. Panell de càlcul del nombre de rèpliques 

 

 

 

1 2 
3 4 5 
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 Per poder obtenir el llistat de variables del model, s’executa una rutina que llegeix tots els 

valors que venen indicats sota la línia [VARIABLES] en el fitxer .opw que es genera quan es 

posa en marxa la simulació del model. 

 

El botó Replication Number Calculation és l’encarregat de cridar la rutina N_Rep, 

corresponent al mòdul 5 de codi VBA. El subprograma comprova que tots els paràmetres 

s’hagin introduït correctament i, si és així, genera la primera aproximació per R. Si l’amplada 

de l’interval segueix sense ser la desitjada s’executa el càlcul iteratiu, que es va escrivint al 

full de càlcul, fins a donar amb el nombre de rèpliques buscat. Finalment, es dibuixen els 

intervals de confiança inicial i el desitjat a fi de poder veure el resultat gràficament.   

6.5.3. Validació del model 

Aquesta anàlisi permet conèixer la bondat del resultat de la simulació a partir de la 

comparació de la mitjana obtinguda amb la mitjana real del sistema. Com en tots els 

mètodes d’anàlisi que s’utilitzen en aquest projecte, el llindar que marca si els resultats 

obtinguts són bons, o si no ho són prou, el fixa la persona que realitza l’estudi. 

 

Fig. 6.19. Formulari amb el desplegable de les variables de la simulació 

 

 

 

Fig. 6.20. Exemple de codi contingut al fitxer .opw 
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En concret, en aquest procés, l’usuari ha d’indicar els valors que vol per al percentatge de 

confiança, la màxima diferència acceptable entre la mitjana del model i la del sistema real (λ) 

i el paràmetre beta. A més, es necessita la mitjana de la mostra de dades recollides al 

sistema real.  

De la mateixa manera que en el càlcul del nombre de rèpliques, l’experiment gira al voltant 

d’una variable del sistema. Com en el cas anterior, l’aplicació disposa d’un formulari que 

permet seleccionar la variable desitjada d’entre totes les possibles.  

L’execució de l’anàlisi s’inicia en prémer el botó Model Validation, que crida la rutina 

Model_Validation() corresponent al mòdul 6 de codi VBA. Aquesta funció valida en primer 

lloc que tots els paràmetres s’hagin introduït correctament i, si és així, comprova la 

validesa del model i calcula el risc d’estar acceptant un model no vàlid, així com el 

nombre de rèpliques necessàries per obtenir el valor de beta desitjat. Per a aquest últim 

càlcul es fa ús de la subrutina beta() inclosa al mòdul 2 de codi VBA. 

6.5.4. Comparació d’alternatives 

Aquesta funcionalitat té com a objectiu poder comparar de manera ràpida i senzilla els 

models de dos sistemes diferents. 

Fig. 6.21. Panell de validació de model 
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Per facilitar al màxim el procés s’ha habilitat un formulari on introduir el model que es vol 

comparar amb el de la pàgina principal. És important que ambdós sistemes tinguin com a 

mínim una variable en comú, a fi de poder realitzar la comparativa. 

A continuació cal indicar el nivell de confiança amb el qual es vol treballar i també l’àrea de 

cua.  

 

 

Com en les anàlisis anteriors, s’ha incorporat un formulari, 

CA_OutputVariableSelection_Form amb el llistat de variables del model que es desplega en 

prémer el botó Variable Selection. 

Per tal d’ajustar tant com sigui possible el mètode numèric al sistema d’estudi, s’ha 

incorporat l’opció d’indicar si el mostreig amb què es treballa és correlat o independent. Així 

doncs, quan es prem el botó Alternatives Comparison, aquest crida la rutina 

Alternative_Comparison_Correlated() o Alternative_Comparison_Independent() en funció de 

l’opció que estigui marcada en aquell moment. Ambdues funcions calculen l’interval de 

Fig. 6.23. Menú de càlcul del panell de validació del model 
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confiança de la diferència entre els resultats obtinguts de les dues simulacions, i expressen 

per pantalla si aquesta diferència és significativa o no. 

Finalment, el subprograma genera una imatge amb els resultats. 

6.5.5. Disseny factorial 

Un altre exercici que es pot fer per tal de prendre decisions de disseny que optimitzin el 

rendiment del sistema és comparar al mateix temps l’efecte de diversos canvis (o factors).  

Un cop més, l’anàlisi requereix definir el percentatge de confiança que marcarà els límits de 

l’interval.  

 

L’aplicació posa a disposició de l’usuari un formulari que serveix de guia i facilita la definició 

dels diferents factors amb els quals es desitja treballar, sense necessitat d’invertir temps en 

la creació de múltiples models en Arena. Aquest formulari es desplega en prémer el botó 

Define the factors of the analysis. 

En aquest panell cal introduir el nombre de factors amb els quals es vol treballar i a 

continuació definir-los un a un. 

Fig. 6.24. Definició de les alternatives 

 

1 2 
3 4 5 
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Per definir un factor cal seleccionar un dels blocs del desplegable. El llistat de blocs del 

model s’obté mitjançant la rutina descrita en l’anàlisi del transitori. Una vegada definit el bloc, 

el sistema obté tots els paràmetres que el defineixen mitjançant la propietat 

Module.Definition.Operands, i els inclou al llistat de paràmetres per tal que l’usuari en pugui 

escollir un. Un cop seleccionat, el sistema estableix com a nivell alt per defecte el valor 

original del paràmetre, que s’obté a partir de la sentencia 

Model.Modules(bloc).Data(paràmetre). L’usuari haurà d’introduir sempre un valor per la 

segona alternativa i tindrà l’opció de mantenir com a alternativa 1 el valor per defecte o la de 

modificar-lo.  

Un cop s’han definit correctament tots els factors, si es prem el botó Accept s’obre un nou 

formulari, AC_OutputVariableSelection_Form, amb el llistat de variables del model, entre les 

quals caldrà seleccionar la variable de sortida.  

El botó Factorial Design crida la rutina Factorial_Design() corresponent al mòdul 9 del codi. 

Aquesta funció executa la simulació del model per a cadascuna de les combinacions 

possibles entre factors i en guarda el valor de la variable de sortida per tal d’avaluar si 

cadascun d’ells és significatiu o no. Finalment, el subprograma dibuixa els diferents intervals 

de confiança. 

 

Fig. 6.25. Panell de definició dels factors 
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6.6. Seguretat 

A fi d’evitar que un usuari pugui modificar l’estructura de l’aplicació involuntàriament, per 

defecte els menús es troben ocults i s’han protegit les diferents pestanyes. No obstant això, 

s’ha habilitat una contrasenya que desbloqueja la seguretat per tal que usuaris avançats 

puguin realitzar modificacions sobre el front end de l’aplicació, i s’ha incorporat també un 

botó que  mostra els menús per poder evolucionar el codi en VBA.  

6.7. Possibles millores 

Degut a les limitacions temporals en la realització del projecte, s’han hagut d’acotar les 

funcionalitats susceptibles de ser cobertes amb l’eina desenvolupada. Gràcies, però, a l’ús 

d’un programa àmpliament utilitzat i a un llenguatge de programació orientat a objectes, 

qualsevol persona que en tingui coneixements bàsics podrà ampliar el codi i realitzar 

millores en l’eina.  

A continuació es resumeixen algunes funcionalitats que es podrien incorporar en futures 

versions de l’aplicació: 

 Anàlisi de la independència i homogeneïtat de les dades mitjançant gràfics 

d’autocorrelació, diagrames de dispersió i la representació del nombre 

d’observacions en el temps. 

 Incorporació de noves mètriques per a la determinació del transitori.  

 Millores en la usabilitat que es detectin quan s’incrementi el nombre d’usuaris.  

 Evolució a una aplicació multiidioma 

Per altra banda, caldrà tenir present el manteniment que pugui requerir el codi per a la seva 

adaptació a futures versions tant de Microsoft Excel com del programari Arena.  
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7. PRESENTACIÓ D’UN CAS D’ESTUDI 

A continuació es farà un repàs de les funcionalitats descrites anteriorment i de la seva utilitat 

aplicada a un cas pràctic.  

El sistema que s’estudiarà és un FMS que realitza un procés de mecanitzat a dos tipus de 

peces diferents. Les peces de tipus A arriben al sistema seguint una distribució exponencial 

de mitjana 7 minuts. Les peces de tipus B hi arriben amb una distribució exponencial de 

mitjana 15 minuts però requereixen d’una preparació prèvia, la duració de la qual s’aproxima 

a una distribució triangular de valors mínim, màxim i modal de 5, 10 i 8 respectivament. El 

procés de mecanitzat és diferent pels dos tipus de peca: en el cas de les peces tipus A 

segueix una distribució Weibull amb un paràmetre d’escala 3 i un paràmetre de forma 6,5 

mentre que per les peces B s’aproxima a una distribució triangular de valors 2,5,3. En 

aquest temps, a part del mecanitzat pròpiament dit, es realitza un procés de test, en el qual 

el 5% de les peces són rebutjades i enviades a una màquina que realitza una tasca de re-

treball, neteja i de nou un procés de validació. Aquesta tasca segueix una distribució 

exponencial de mitjana 25 minuts i tot seguit, el 25% de les peces són descartades 

definitivament del procés. En les tres màquines, les peces s’han de processar d’una en una.  

 

El primer que cal fer per dur a terme l’anàlisi és generar el model a Arena: 

Fig. 7.1. Sistema de treball 
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Per tal de poder realitzar els diferents experiments sobre aquest model cal indicar a la 

pantalla inicial la ruta del fitxer .doe creat. 

En aquest cas el  sistema d’estudi funciona ininterrompudament, però no es disposa 

d’informació sobre el seu estat quan treballa a ple rendiment (cues als diferents processos, 

ocupació de les màquines, etc.). Com que iniciar la simulació amb el sistema buit podria 

induir a error en els resultats, cal determinar en primer lloc l’instant en què el sistema 

assoleix el règim estacionari. 

Per altra banda, es disposa de temps limitat per a l’execució d’aquesta anàlisi, motiu pel qual 

les simulacions es limitaran a una duració de 48h. Per tal d’assegurar la independència de 

les mesures que es prendran, es realitzaran 5 rèpliques de la simulació. 

Escollint els paràmetres d’anàlisi següents en l’anàlisi Transient state analysis 

 finestra de temps (w): 4 

 nivell de confiança: 95% 

 variable d’anàlisi: núm. d’entrades al mòdul de mecanitzat 

 mètode d’anàlisi: mètode gràfic de Welch 

obtenim el resultat mostrat a continuació: 

Fig. 7.2. Model en Arena del sistema de treball 
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Observant el gràfic obtingut es veu que a partir de la sisena mostra, el nombre de peces que 

surten de la màquina de modelat cada hora es manté mes o menys costant entre 12 i 14. 

Així doncs, pels anàlisis que es realitzaran en endavant es definirà la simulació amb un 

període transitori (warm-up) de sis hores.  

Per tal de realitzar posteriors anàlisis es desitja una precisió mínima tal que fixi l’amplada de 

l’interval de confiança de la mesura (nombre de peces mecanitzades en 48 hores)  a no més 

de 20 peces. Cal comprovar doncs si les 4 rèpliques de la simulació que s’estan duent a 

terme són suficients per assolir aquest valor. Per fer-ho s’executa l’anàlisi Replication 

number  amb els paràmetres següents: 

 nivell de confiança: 95% 

 meitat de l’amplada de l’IC (ε): 10 

 variable de mesura: Mecanitzat.NumberOut 

El resultat obtingut és el següent: 

Fig. 7.3. Resultat obtingut de l’anàlisi mitjançant el mètode gràfic de Welch 
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Segons això, cal realitzar 17 rèpliques per obtenir la precisió desitjada.   

Amb aquestes dues anàlisis s’ha pogut configurar la simulació de forma òptima en funció de 

les necessitats que es tenien. El pas següent en un cas real seria validar el model tot 

comparant la mitjana obtinguda amb la del sistema real. 

Per poder escenificar aquesta casuística, suposarem que s’han recollit dades durant un 

període suficient per establir una mitjana fiable de 535 peces mecanitzades cada 48 hores. 

Per saber si el model realitzat, realment representa el comportament del sistema real, 

executem l’anàlisi Model Validation amb els paràmetres: 

 nivell de confiança: 95% 

 valor desitjat per beta: 5% 

 mitjana del sistema real: 530 

 lambda: 0,9 

 variable de mesura: Mecanitzat.NumberOut 

El resultat obtinguts és el següent: 

 

 

 

Fig. 7.4. Resultat obtingut de l’anàlisi del nombre de rèpliques 
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Segons això, no hi ha evidències que calgui rebutjar el model. Si volguéssim minimitzar 

el risc d’estar acceptant un model no vàlid hauríem de realitzar 19 rèpliques per extreure 

qualsevol conclusió. No obstant, per al cas que ens ocupa es considera que el risc obtingut 

(6,42%) és acceptable, motiu pel qual es mantindran les 17 rèpliques actuals.  

Després d’un temps treballant amb aquest sistema, surt al mercat un nou model de màquina 

que realitza el mateix procés de mecanitzat que s’està utilitzant actualment. Aquest nou 

model és capaç de processar dues peces alhora i a més la precisió és millor. En 

conseqüència, amb els mateixos paràmetres de validació només es descartaria un 3% de 

les peces. No obstant, presenta un defecte de fabricació que fa que es sobreescalfi. Aquesta 

avaria es produeix aproximadament seguint una distribució exponencial de mitjana 130 

minuts i, quan això succeeix, la màquina para automàticament i triga 10 minuts a recuperar 

la temperatura adequada.   

Es vol analitzar si val la pena invertir en aquesta nova màquina tenint en compte el nombre 

de peces que es mecanitzen bé a la primera. Per fer-ho, es crea un model amb aquests 

nous paràmetres i s’executa l’anàlisi Alternatives Comparison amb les condicions següents: 

 mostreig independent 

 nivell de confiança: 95% 

 àrea de cua per la distribució FSnedecor: 0,025 

Fig. 7.5. Resultat obtingut de la validació del model 

 



Pàg. 86  Memòria 

 

 variable de mesura: Servei1.NumberOut 

 

Després de fer aquesta anàlisi es comprova que el nombre de peces vàlides servides en 

primera instància seria significativament pitjor en el cas de substituir la màquina pel nou 

model.  

Amb el pas del temps, hi ha hagut alguns canvis en el sistema real. L’operari encarregat de 

portar les peces A ha canviat i ara el valor mitjà de la distribució exponencial que regeix les 

arribades és de 10 minuts. Per altra banda, la màquina de preparació de les peces B ha 

sofert un fort desgast i ha disminuït el seu rendiment fent que el valor mínim de la distribució 

triangular de temps de servei passi a ser de 7 minuts. Finalment, el control de qualitat ha 

incrementat el seu nivell d’exigència i ha passat a acceptar només el 90% de peces 

processades. Com a resultat de tot això, es detecta un descens de les peces servides 

directament de la màquina de mecanitzat. Es desitja realitzar una anàlisi per desxifrar quins 

dels factors esmentats han tingut un impacte directe en aquesta disminució del rendiment 

del sistema.  

Per fer-ho cal introduir, en primer lloc, les variacions següents a l’editor de la pestanya 

Factorial Design: 

Fig. 7.6. Resultat obtingut de la comparació d’alternatives 



Eines de suport a la simulació basada en esdeveniments discrets de sistemes de fabricació           Pàg. 87 

 

 

Els paràmetres de l’anàlisi són els següents: 

- nivell de confiança: 95% 

- variable de sortida: Servei1.NumberOut 

D’aquesta manera s’obtenen els resultats que es recullen a continuació: 

 

Fig. 7.7. Editor de factors 

Fig. 7.8. Resultat obtingut del disseny factorial 
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Analitzant els intervals de confiança dibuixats, podem concloure que tant el rendiment del 

nou operari com el canvi en les polítiques de qualitat, han tingut una influència significativa 

en el rendiment del sistema. En canvi, no es detecta efecte destacable del desgast de la 

màquina en els resultats. 
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8. ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

Com en tots els projectes d’enginyeria, en el que ens ocupa cal tenir en compte l’efecte que, 

tant el procés de desenvolupament com la posada en funcionament del projecte, tindran en 

el medi ambient. Un impacte altament negatiu en el medi no només suposa un greuge cap al 

planeta i les persones, sinó que pot tenir repercussions legals de gran magnitud. 

En aquest sentit, l’ús de la simulació per a la presa de decisions sobre sistemes reals 

constitueix una clara millora. El fet de simular el comportament d’aquests sistemes sense 

necessitat de posar en marxa de manera reiterada el sistema real, evita l’efecte contaminant 

i la despesa de recursos que això comportaria. A més a més, el propi objectiu de la 

simulació que és el d’optimitzar el comportament del sistema suposa un benefici a llarg 

termini, ja que el procés serà més àgil,s’evitaran colls d’ampolla, etc. i això farà disminuir 

l’impacte ambiental quan el sistema estigui en funcionament.  Es pot afirmar, per tant, que el 

desenvolupament d’una eina que té per objectiu millorar i complementar un software de 

simulació basada en esdeveniments discrets, contribueix a disminuir un possible efecte 

negatiu sobre el medi ambient.   

Pel què fa al desenvolupament del projecte que ens ocupa pròpiament dit, l’impacte 

ambiental que aquest ha pogut tenir es limita a l’ús d’ordinadors, un ús d’altra banda 

necessari en la creació de qualsevol tipus d’eina informàtica. 
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9. ANÀLISI ECONÒMICA 

Aquest projecte ha consistit en el desenvolupament d’una eina informàtica, motiu pel qual el 

cost associat es limita al del material utilitzat, ordinador i llicències de programari, i a la 

inversió en recursos humans.  

Pel que fa a la llicència, la despesa que cal considerar és l’associada al paquet de Microsoft 

Office, necessària per poder treballar amb Microsoft Excel. El desenvolupament s’ha realitzat 

amb la versió 2010 estàndard d’aquest paquet, que té un cost associat de 49€. 

Per avaluar el cost en hores invertides s’han agafat com a referència les taules salarials 

publicades per CCOO el 2016 que estableixen el sou d’un enginyer en 26.083,01€ anuals 

repartits en 14 pagues. Suposant un horari laboral de 8 hores diàries 5 dies per setmana, la 

distribució de les tasques realitzades en setmanes es mostra en el següent diagrama de 

Gantt: 

 

Finalment, s’han tingut en compte altres despeses com el consum d’Internet i electricitat. 

S’ha suposat que es tracta de despeses compartides, ja que és habitual desenvolupar 

aquest tipus de projectes en oficines.  

Considerant tots aquests aspectes, el resum general de despeses és el següent: 

Tasca\Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Recerca i aprenentatge del llenguatge

Proves de comunicació entre aplicacions

Disseny de l'entorn 

Programació de funcionalitats

Test d'estrés

Correcció de bugs

Redacció de la memòria

Fig. 9.1. Diagrama de Gantt del projecte 
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Així doncs, el cost total estimat per al desenvolupament d’aquest projecte és de 13.340,51€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office 49,00 €

Sou enginyer 6 mesos 13.041,51 €

Electricitat, connexió a internet, etc. 250 €

Total 13.340,51 €

Llicències

Salaris

Despeses generals

Fig. 9.2. Taula de despeses del projecte 
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Conclusions 

L’objectiu principal que es va plantejar quan es va definir l’abast d’aquest projecte era el de 

desenvolupar una eina complementària al programari de simulació Arena per tal de millorar-

ne les opcions d’anàlisi.  

Tot estudiant el resultat obtingut, es pot afirmar que s’ha assolit l’objectiu principal que es 

plantejava: la creació d’una eina basada en una aplicació de Microsoft Office capaç de 

comunicar-se amb el programari Arena per tal de realitzar múltiples anàlisis de les dades 

obtingudes en una simulació.  

Malgrat el desconeixement que es tenia a l’inici del llenguatge VBA i del programari Arena 

més enllà de l’ús a nivell d’usuari, amb l’estudi d’aquestes tecnologies s’ha pogut 

desenvolupar una aplicació d’acord amb els requisits establerts. Així, s’ha aconseguit 

mantenir l’equilibri desitjat entre la configuració d’unes anàlisis suficientment potents per 

adaptar-se a multitud de sistemes diferents i a la vegada limitar la seva complexitat per 

optimitzar-ne el rendiment i ser intuïtives per a l’usuari.  

El principal repte d’aquest projecte ha estat el d’aconseguir controlar tots els elements sense 

necessitat d’interactuar directament amb Arena. El document final d’Excel és capaç d’obrir i 

realitzar modificacions en un arxiu .opw o llegir el valor d’una variable només amb la 

introducció d’uns pocs paràmetres per part de l’usuari. Així, malgrat que Arena es troba actiu 

en segon pla durant tot l’anàlisi no és necessari que l’usuari hi faci cap acció.  

Un altre dels punts crítics del projecte ha estat la gestió d’arxius. Calia evitar sobreescriure o 

modificar els arxius amb el model original. Per això, tots els canvis en el model o en la 

configuració de la simulació es realitzen en fitxers temporals que s’eliminen en acabar 

l’anàlisi.  

Com en tota eina informàtica, el manteniment i evolució continus són claus per evitar que 

una aplicació quedi obsoleta. A mesura que s’ha anat aprofundint en el funcionament de 

Microsoft Excel i la seva integració amb Visual Basic s’ha vist que, no solament això és 

possible, sinó que l’ús d’aquesta amalgama obre un ampli ventall de possibilitats en l’anàlisi 

de sistemes, i més concretament en futures versions d’aquesta eina. 

Finalment, la realització d’aquest projecte ha posat de manifest un cop més la necessitat 

d’aprofitar les sinèrgies entre programaris de simulació i eines analítiques en l’àmbit dels 

sistemes de fabricació. 
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