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Resum 

En aquest treball es realitza un estudi analític i de modelització dels algorismes d’optimització 

del treball dels carretons autònoms en el marc acotat d’un magatzem convencional. És un 

projecte que engloba la fase inicial d’un altre més ampli, la implementació de carretons 

autònoms i la seva implantació en els magatzems convencionals actuals. Això es tradueix en 

una sèrie d’avantatges i millores tant per l’empresa com pels operaris encarregats del 

magatzem com l’augment de la seguretat, l’eliminació d’errors humans, l’optimització del 

recorregut i el temps emprat o la reducció de costos.  

L’objectiu d’aquest projecte és la realització dels algoritmes que defineixen el mètode 

d’actuació dels carretons i identificar la tecnologia necessària per la implementació d’aquests 

i conèixer el seu estat de l’art. Els algorismes detallats i la seva programació queden fora de 

l’abast del projecte, així com la construcció del prototip. 

Es recull un anàlisi d’antecedents, per confirmar que fins ara la autonomia dels AGV, vehicles 

de guiat automàtic, és limitada, ja que només poden recórrer trajectòries programades o 

traçades anteriorment. El nou vehicle es podrà moure lliurement per tot el magatzem i canviar 

la trajectòria inicial en cas necessari  

En aquest treball de fi de màster es descriuen els procediments que segueixen els carretons 

autònoms, a l’hora que s’explica com s’aconseguirà el funcionament autònom d’aquests i 

quina enginyeria es farà servir per a cada operació. A més, per tal d’entendre millor el 

funcionament dels magatzems convencionals i els vehicles que hi treballen, es fa una breu 

introducció on es recull el que cal saber per tal de comprendre el projecte. 
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1. Glossari 

AGV: Vehicles de guiat automàtic (Automatic Guided Vehicles, en anglès). Aquestes sigles es 

refereixen als carretons elevadors que actuen sense la intervenció d’un operari, seguint 

trajectòries programades o traçades anteriorment. 

Cicle simple: És el conjunt d’operacions elementals que comprenen la recollida d’una càrrega 

amb un carretó, la seva entrada o sortida del magatzem i el seu retorn a la posició original.  

Cicle combinat: És el conjunt d’operacions elementals que composen la recollida d’una 

càrrega amb un carretó, la seva entrada al magatzem, la presa d’una altra càrrega ja 

emmagatzemada i la sortida del magatzem sense pas intermedi per l’origen. 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

Euro-palet: És un disseny de palet, de 800 x 1.200 mm que va sorgir l'any 1961 per tal 

d’estandarditzar la mida dels palets, per tal de facilitar el seu transport i manipulació. És el 

tipus de palet més utilitzat arreu del món i l'estàndard europeu 

Galgues extenso-mètriques: És un sensor electrònic de residència variable amb la tensió, la 

qual varia de manera aproximadament lineal amb la deformació del sensor en un eix. 

Geo-localització: És la capacitat per obtindré la posició geogràfica real d’un objecte.  

RFID: Identificació per Radiofreqüència (Radio Frequency Identification, en anglès), és un 

sistema de targetes identificadores amb lectura sense contacte. 

LGV: Vehicles de guiat per làser (Laser Guided Vehicles, en anglès). Sistema en el qual els 

carretons emeten un senyal làser que rebota en deflectors col·locats en punts propers al 

recorregut i són llegits, de tornada, pel carretó. 

TFM: Treball de final de màster. 

Ultrasò: És un so d'una freqüència superior a la màxima audible, que és de 20000 Hz per a 

l'orella humana. 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 
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UWB:  Banda ultra ampla (Ultra-wide-band, en anglès). Aquest terme s’utilitza per referir-se a 

qualsevol tecnologia de radio que utilitza una banda d’una amplada major a 500 MHz o del 

25% de la freqüència central.
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte sorgeix en el moment en que des de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

es planteja un projecte destinat a l’automatització dels carretons mecànics en els magatzems. 

Aquest projecte s’oferia a la borsa de treballs de l’ETSEIB i se’m va permetre treballar en la 

seva primera fase: l’estudi analític i de modelització dels algorismes d’optimització del treball 

conjunt i simultani de carretons autònoms en el marc acotat d’un magatzem convencional. 

A partir d’aquest inici es van definir les bases del projecte que han portat a la realització 

d’aquest estudi de l’estat de l’art de la tecnologia necessària i dels algoritmes per l’optimització 

del treball dels carretons en el magatzem. 

2.2. Motivació 

La realització del present treball de fi de màster ha estat motivada per una certa simpatia vers 

les assignatures relacionades amb la logística i la millora de processos, que em va impulsar 

a cercar un projecte d’aquest àmbit. A més també em despertava un cert interès l’aplicació 

dels algoritmes per tal d’optimitzar els processos en les empreses. 

Aquest treball em permet aplicar alguns del coneixements adquirits al llarg del Màster en 

Tecnologies Industrials en assignatures com Mètodes Quantitatius d’Organització Industrial II, 

Innovació Tecnològica o Disseny de la Cadena de Subministrament; però alhora innovar-los i 

ampliar-los degut al fet que treballem amb l’aplicació de noves tecnologies a un producte ja 

existent. Això aporta una nova motivació: l’esforç d’aprendre gairebé des de zero i a partir de 

vídeos i cerca d’informació, com funcionen algunes noves tecnologies desconegudes per a 

nosaltres, i com es poden utilitzar altres que ja coneixíem, en el món de la indústria i la millora 

de processos.  

Resoldre un problema de la vida quotidiana i contribuir a cobrir una necessitat de la indústria, 

va incrementar la meva motivació de treballar de la forma més resolutiva possible i intentar 

complir la majoria d’objectius proposats i  conèixer a fons les tecnologies amb les que es 

treballaria per tal de facilitar la feina a les persones que després, haguessin de continuar amb 
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la implementació del projecte des de altres branques de la tecnologia industrial. 

També cal destacar que les noves tecnologies, cada cop més, s’estan incorporant en tots els 

àmbits, i es poden trobar contínuament en el dia a dia. Actualment, vàries empreses estan 

desenvolupant cotxes autònoms que permetran la circulació sense la necessitat d’involucrar 

al conductor. Per tant, és un al·licient més el fet de treballar en una cosa innovadora, a la 

vegada que aprendre com adaptar-nos als constants canvis d’aquestes noves tecnologies en 

constant evolució. 

2.3. Requeriments previs 

El treball ha requerit d’uns coneixements previs a l’hora de la gestió de la informació. A l’hora 

de l’autoaprenentatge, es requeria d’uns mínims coneixements de tecnologia per tal 

d’entendre algun vocabulari més tècnic. Aquest llenguatge es va poder entendre gràcies a les 

assignatures del grau i el màster en tecnologies industrials de l’ETSEIB. 

A més a més la majoria d’informació tractada es troba en anglès, ja que la informació en 

aquesta llengua és més completa i és l’idioma principal de moltes pàgines webs, documents 

i vídeos sobre la gestió de magatzems i el funcionament de les tecnologies necessàries, que 

s’han utilitzat per ampliar la informació. 
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3. Introducció 

3.1. Definició del problema 

Estudi analític i de modelització dels algorismes d’optimització del treball conjunt i simultani de 

carretons autònoms en el marc acotat d’un magatzem convencional. 

Introducció de carretons autònoms en un magatzem convencional, això implica la coordinació 

autònoma entre ells per dur a terme les tasques encomanades de: 

• Entrades/Capçalera d’entrades 

• Entrades/Sortides/Reubicacions i compactacions a la sitja del magatzem 

• Sortides/Capçalera de sortides 

La coordinació de tasques ha de preveure: 

• Optimització de recursos 

• Índex de compliment 

• Pertorbacions pròpies del funcionament del magatzem: reassignació de 

tasques 

3.2. Objectius del projecte  

L’objectiu d’aquets projecte és la realització dels algoritmes per tal de definir el mètode 

d’actuació dels carretons autònoms i la identificació i comprensió del funcionament de la  

tecnologia necessària perla implementació d’aquests. 

Amb això es pretén iniciar un camí que futurs alumnes puguin continuar per tal d’aconseguir 

la implementació d’un carretó que funcioni sense operari. Aquest tipus de carretons tenen una 

sèrie d’objectius a assolir, que es traduiran en avantatges i millores tant per l’empresa com 

pels operaris encarregats del magatzem: 
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• Seguretat: Menys operaris que circulen pel magatzem 

• Combinar moviments: Es podria combinar el desplaçament horitzontal dels 

carretons amb el moviment vertical de la pala. 

• Errors humans: El sistema funcionaria automàticament i per tant s’eliminarien els 

errors humans en el sistema d’emmagatzematge, tot i que llavors entrarien en joc 

errors del programa. 

• Optimització del temps i el recorregut: A partir de l’algoritme els carretons 

optimitzaran el seu temps i recorregut, incorrent així en una reducció de costos. 

• Responsabilitats de l’encarregat: L’encarregat gaudiria de menys 

responsabilitats ja que es podria fer un control automàtic d’algunes de les seves 

funcions: 

o Control estricte del que entra i el que surt. 

o Control de màxims i mínims. 

• Costos operaris: S’eliminarien els costos dels operaris encarregats de conduir els 

carretons. 

• Carrils unidireccionals: Si en un carril unidireccional han d’entrar dos carretons, 

un hauria d’esperar a que l’altre acabés, en el cas dels carretons autònoms 

l’algoritme permetria saber la posició de tots els carretons contínuament i per tant 

trobar la solució òptima: 

o Esperar 

o Procedir amb un altre paquet en una ubicació diferent 

o Deixar el paquet a l’entrada del passadís per tal que acabi la feina l’altre 

carretó. 

Els recorreguts que es considera que haurà de cobrir el carretó són:  

• De recepció: 
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o A estanteria: Amb càrrega per depositar-la o sense per recollir-la  

• De estanteria: 

o A estanteria: Sense càrrega per recollir-la 

o A entrega: Amb càrrega per depositar-la 

• De entrega: 

o A recepció: Sense càrrega per recollir-ne una 

o A estanteria: Sense càrrega per recollir-ne una. 

 

3.3. Abast del projecte 

El temps de què es disposava pel desenvolupament d’aquest projecte era limitat, ja que 

només era de 4 mesos i el temps corresponent a 12 crèdits ECTS. Aquest  temps ha permès 

complir amb els objectius d’aquest treball: la modelització dels algoritmes per a l’optimització 

del moviment dels carretons autònoms i la identificació i comprensió del funcionament de la  

tecnologia necessària per la seva implementació. 
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4. Magatzems convencionals 

Un magatzem és un lloc o espai físic per a l'emmagatzematge de béns dins de la cadena de 

subministrament. Els magatzems són una infraestructura imprescindible per a l'activitat de tot 

tipus d'agents econòmics. Constitueixen una part habitual de fàbriques, polígons industrials i 

instal·lacions industrials de tot tipus. 

Un magatzem bàsicament és un espai, recinte, edifici, o instal·lació on es sol guardar la 

mercaderia, però al mateix temps pot fer altres funcions, com ara el condicionament de 

productes determinats, fer recanvis (tant per al manteniment com per l'existència tècnica), etc. 

Per tant, un magatzem fonamentalment s'encarrega de guardar l'estoc. 

4.1. Tipus d’estanteries 

Les estanteries són un element essencial en els  magatzems necessari per a 

l'emmagatzematge de tot tipus de productes paletitzats, caixes, contenidors o altres sistemes. 

4.1.1. Estanteries industrials per càrregues paletitzades 

Són estanteries dissenyades per tal de suportar palets, i per tant amb mides estandarditzades, 

tot i que n’hi ha de diferents tipus, com s’explica a l’apartat 4.2. 

4.1.2. Estanteries Cantilever 

Les prestatgeries Cantilever són l'òptima solució per a l'emmagatzematge de materials llargs, 

voluminosos i pesats. Aquestes prestatgeries estan formades per columnes estructurals 

especialment dissenyades per a aquesta funció i per un braç en voladís que suporten la 

mercaderia emmagatzemada. 

No serveixen per emmagatzemar paletes i en conseqüència en aquest treball no es treballarà 

amb aquest tipus d’estanteria. 

4.1.3. Estanteries Picking 

Són prestatgeries dissenyades per emmagatzemar caixes individuals o productes solts. És un 

sistema idoni per a mercaderies que es dipositen i retiren manualment i per tant, no es 
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requereixen carretons automàtics per aquests tipus de prestatgeries. 

4.2. Estanteries industrials per càrregues paletitzades 

Per tal d’entendre com funcionaran els carretons automàtics es important conèixer tots els 

tipus d’estanteries als que es poden emmagatzemar paletes, de quina forma 

s’emmagatzemen, i quin tipus d’estanteria serà l’òptim per aquest projecte. 

4.2.1. Estanteria convencional (rack selectiu) 

Es tracta d'un tipus de prestatgeria pensada per emmagatzemar palets de forma mecànica i 

funcional per mitjà de carretons elevadors. Aquests carretons accedeixen a les mercaderies 

a través de passadissos que discorren en paral·lel als prestatges. 

La prestatgeria convencional s’adapta a qualsevol tipus d’unitat de càrrega i de carretó 

elevador. És eficaç, resistent, de fàcil muntatge i amb una senzilla regulació dels nivells de 

càrrega, per tant s'adapta a qualsevol tipus de mercaderia, tant per pes com per volum. 

L’avantatja principal és que permet un accés directe i immediat a qualsevol paleta. 

4.2.2. Estanteries compactes (drive-in/drive through) 

Les prestatgeries per paletització compacta formen carrers interiors de càrrega disposats en 

paral·lel. Cada carrer disposa de carrils de suport a banda i banda i disposats en diferents 

nivells, on s'ubiquen els palets. Per dipositar o extreure els palets, els carretons elevadors 

circulen per l'interior dels carrers amb la càrrega elevada per sobre del nivell en el que es 

troba. 

L’avantatja principal és que duplica la capacitat d’una instal·lació amb prestatgeries 

convencionals. Així, es substitueix l'accés directe a cada palet en benefici d'un major 

aprofitament de l'espai. Pot treballar tant en sistemes LIFO com FIFO i recollir tantes 

referències com carrils de càrrega hi hagin. 

4.2.3. Estanteries mòbils 

En aquest sistema les prestatgeries s'instal·len sobre bases mòbils que es desplacen 

lateralment sobre carrils encastats a terra. Es selecciona la base a la qual es vol accedir i les 
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prestatgeries s'obren, deixant accessible únicament el passadís de treball necessari per a les 

funcions de càrrega i descàrrega entre les prestatgeries seleccionades.  

És un sistema que permet un augment molt elevat de la capacitat d’emmagatzematge a partir 

de la compactació de les estanteries, conservant l’accés directe a cada palet. 

4.2.4. Estanteries dinàmiques 

És un sistema FIFO, les càrregues es dipositen a un cantó de la prestatgeria i es recullen al 

cantó oposat, on arribaran per mitjà d’una pendent de rodets. 

És la solució idònia per a productes que requereixen d’una gran rotació d’existències. 

4.2.5. Pallet Shuttle 

És un compacte semiautomàtic que utilitza un carro elèctric per carregar i descarregar els 

palets dins les estanteries.  

4.2.6. Push-back 

La paletització push-back és un sistema dissenyat per a l'emmagatzematge per acumulació 

de productes paletitzats amb necessitats mitjanes de rotació. Els palets es dipositen en uns 

carros que es desplacen en empènyer-los amb el següent palet. 

D’aquest sistema en resulten millors temps de manipulació i major aprofitament de l’espai. 

4.3. Tipus de carretons 

El carretó és l’element central d’aquest projecte, i el carretó que s’utilitza en cada magatzem 

té influència directa sobre les solucions d’emmagatzematge, ja que cada tipus té diferents 

atributs, per tant és important escollir bé el tipus de carretó amb el que es treballarà. 

En primer lloc cal mencionar els equips sense elevació, que són transpalets manuals o 

elèctrics, que no serien vàlids a l’hora de recollir càrregues elevades, sinó que només serien 

útils per desplaçar-les un cop al nivell del sòl.  

També existeixen les màquines per preparar comandes que s’encarreguen d’elevar a un 

operari per tal que aquest pugui anar recollint i preparant els diferents articles de la comanda, 
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les quals tampoc serien útils ja que es precisa d’un operari, del qual es vol prescindir amb els 

carretons autònoms. 

Per últim tenim els carretons elevadors, els quals es desplacen pel magatzem i poden agafar 

articles de nivells elevats, dintre d’aquests existeixen diferents tipus: carretó elevador 

contrapesat, carretó retràctil, carretons bilaterals i trilaterals, apiladores. Entre aquestes 

opcions s’haurà d’escollir les més viables per tal de realitzar les funcions autònomes d’entrega 

i recepció. 

4.3.1. Carretó elevador contrapesat  

El seu nom és degut al gran contrapès de ferro que conté a darrere, que realitza la funció de 

palanca, per tal de que el carretó no bolqui quan aixeca càrregues pesades. 

Les característiques més importants són: 

• Carregadores en voladís: càrrega més endavant que el punt de recolzament. 

• Eix davanter motriu. 

• Eix darrer directriu. 

• Pes resistent compost per: càrrega, pal, tauler porta-forquilles i forquilles. 

• Són ràpides i són òptimes per treballar dins i fora del magatzem. 

• Altura màxima: 7,5 metres. 

• Amplada passadís: 3200-3500 mm lliures (o més depenent de la càrrega) 

• Diversos tipus de pals: 

o Doble amb dos cossos telescòpics 

o Doble amb elevació lliure total 

o Triples amb 3 cossos telescòpics 

• Forquilles desplaçables. 
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4.3.2. Carretó retràctil 

Es caracteritza per retreure el pal per tal de un cop agafada la càrrega atansar-la al centre de 

gravetat i així fer que el conjunt sigui més estable. 

Les característiques més importants són: 

• Pes inferior a les contrapesades. 

• Rendiment més elevat. 

• Altura màxima: 10 metres. 

• Amplada passadís: 2700 mm lliures (aproximadament) 

• És el pal el que es desplaça per recollir la càrrega i no el carretó sencer. 

Les forquilles es troben entre dos travessers davanters, que limiten l’amplada de les paletes 

que es recullen. Les euro-paletes manipulades pel costat de 800 mm hi encaixen a la 

perfecció, mentre que si les manipulem pel costat de 1200 mm, la càrrega s’ha de portar per 

damunt dels travessers, fet que fa perdre altura en l’espai d’ubicació.  

4.3.3. Carretons trilaterals i bilaterals 

Aquest tipus de carretons es mouen en línia recta, sense girar, sent les forquilles les que 

realitzen els moviments per tal d’agafar o deixar la paleta. Per això estan pensades per 

treballar dins els passadissos i les maniobres a fora són molt lentes. Per optimitzar el procés 

en algunes indústries s’utilitzen aquest tipus de carretons dins els passadissos i es combinen 

amb altres tipus que es mouen per fora deixant les paletes a l’abast dels primers. 

Tenen l’avantatja de que es poden moure per passadissos molt estrets, d’entre 1500 i 1800 

mm, i assoleixen alçades per damunt dels 14 metres. Però per altra banda requereixen d’un 

molt bon anivellament del sòl i han d’anar guiades per perfils, filoguiades o guiades per làser. 

4.3.4. Carretons escollits 

A mode de taula resum tenim: 

TIPUS ALTURA (m) PASSADÍS (m) SISTEMA EMMAGATZEMATGE 
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Apiladores 3,0 - 6,5 2,1 - 2,2 
Convencional 

Dinàmic 

Contrapesats 7,5 3,2 - 4,0 

Convencional 

Compacte 

Dinàmic 

Push-back 

Mòbils 

Retràctils Normals 8,5 2,7 - 2,8 
Convencional 

Compacte 

Dinàmic 

Push-back 

Mòbils 
Retràctils Altes 10,5 2,9 - 3,0 

Trilaterals >12,0 1,7 - 1,8 
Convencional 

Dinàmic 

Bilaterals >12,0 1,5 - 1,6 

Convencional 

Dinàmic 

 

Descartant les apiladores per la poca alçada que poden assolir i el carretons bilaterals i 

trilaterals degut a la poca funcionalitat fora dels passadissos, es decideix que el projecte es 

realitzarà en base als carretons contrapesats i els retràctils. 

4.4. Àrees  

A grans trets, les àrees més importants per entendre aquest projecte són les de recepció, 

entrega i emmagatzematge, ja que el funcionament del carretó queda restringit a dins del 

Fig. 4.1 Característiques dels diferents tipus de carretons. 
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magatzem. 

4.4.1. Recepció 

És la zona de descàrrega de camions, a partir d’aquí seran els carretons els que 

s’encarregaran del desplaçament dels articles. L’àrea de recepció ha de tenir l'espai adequat 

per a les maniobres, a més de tenir unes dimensions adequades per emmagatzemar el volum 

de mercaderia que es rep i alhora ha de quedar-s'hi. La permanència de les paletes en 

aquesta àrea serà la mínima possible. 

En aquesta àrea es realitza la verificació de la mercaderia que entra. La descàrrega a de ser 

de la forma més ràpida i eficient possible.  

La verificació de la mercaderia és una activitat molt important, cal acarar l'albarà d'entrada 

amb la mercaderia física, cal assegurar que la mercaderia no presenti anomalies trencaments, 

embalatges deteriorats. S’ha de marcar al personal del nostre magatzem una metodologia a 

seguir davant cadascuna d'aquestes circumstàncies. En molts casos el proveïdor un cop que 

hem acceptat la recepció ja no es fa responsable de l'estat de la mercaderia, i poden sorgir 

problemes com si les quantitats són correctes o no. 

4.4.2. Emmagatzematge 

L’àrea d’emmagatzematge és la dedicada a guardar les mercaderies. Hi ha dos tipus de 

sistemes d’emmagatzematge, cada un dels quals amb necessitats diferents d’espai: ubicació 

fixa i ubicació aleatòria. 

En el sistema d’ubicació fixa cada unitat d’emmagatzematge ocupa uns llocs determinats en 

el magatzem on només aquesta referència pot ser emmagatzemada, és a dir que quan una 

cel·la queda buida només s’hi pot col·locar una altra unitat de la mateixa referència. Per tant 

el número d’ubicacions necessàries serà equivalent a l’estoc màxim de cada referència. 

L’inconvenient d’aquest sistema és que el grau d’utilització de l’espai del magatzem és força 

baix, ja que la mitjana d’unitats emmagatzemades gairebé sempre  serà inferior al nivell 

màxim. 

El sistema d’ubicació aleatòria ens permet millorar el grau d’utilització del magatzem ja que 

les unitats de càrrega es poden ubicar en qualsevol espai vacant. 
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A l’hora de distribuir els espais en un magatzem s’han de tenir en compte diferents factors: si 

el sistema és un FIFO o un LIFO, quins són els articles de més demanda per tal de col·locar-

los a les ubicacions més properes a les àrees de recepció i entrega, reduir moviments i 

maniobres, amplada dels passadissos necessària segons els carretons o altre mitjans que 

s’utilitzin... 

4.4.3. Entrega 

L’àrea d’entrega és la destinada a la preparació de les mercaderies per la seva càrrega i es 

realitza la verificació d’aquesta. Un bon control en les entrades i sortides de mercaderia és 

bàsic per a que no es produeixin diferències d’inventari. 
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5. Carretons convencionals 

5.1. Components 

A continuació s’identifiquen els elements d’un carretó no autònom per tal de conèixer millor 

com funciona i quins seran els elements que s’haurien de modificar o dels quals es podria 

prescindir en cas que es desplacés de forma autònoma. 

En primer lloc tenim el bastidor, que es tracta d'una estructura generalment d'acer soldat, 

sobre la qual es van instal·lant tots els altres components del carretó elevador amb les seves 

càrregues, transmetent el seu efecte directament a terra a través de les rodes, sense 

suspensió. És important que les rodes es mantinguin sempre en bones condicions per evitar 

accidents de treball. 

En els carretons contraposats, a la part posterior del bastidor s’hi troba el contrapès, destinat 

a equilibrar la càrrega, mentre que en els retràctils no és necessari gràcies al pal retràctil que 

permet aproximar la càrrega al triangle d’equilibri del carretó. 

A davant es situa el pal d’elevació, el qual permet posicionar i elevar les càrregues. Hi ha 

diferents tipus de pals:  

• Doble telescòpic o dúplex 

• Doble amb elevació lliure total 

• Triple o tríplex 

S’ha d’escollir el tipus de pal segons les dimensions de la càrrega i de les prestatgeries, tant 

en alçada com en amplada, tenint en compte també les dimensions del tràiler o camió del qual 

la recollim o la dipositem.  En aquest cas, però, el carretó tindrà el moviment restringit al 

magatzem, i per tant s’haurà d’escollir en funció de les característiques d’aquest. 

Al pal va fixat el tauler porta-forquilles, el qual permet l’acoblament de les forquilles, que són 

un element fonamental ja que a través d’elles es recullen les paletes. A vegades les forquilles 

requereixen d’accessoris de manipulació de càrrega que faciliten la manipulació de tipus de 

càrregues especials que no estan adaptades a les forquilles que conté el carretó. 
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Per tal d’accionar eixos i mecanismes del carretó, consten d’un grup de motor i transmissió, 

entre els quals s'inclouen motors tèrmics o elèctrics, així com diferents tipus de transmissió: 

mecànica, hidràulica, etc. 

Tant el motor com el tipus de transmissió són els components més importants del carretó, ja 

que en funció del tipus de subministrament energètic que es pugui donar al carretó elevador, 

s’haurà d'escollir entre un tipus o bé un altre.  

Per tant un altre element important del carretó és el sistema d’alimentació d’energia. Pel que 

fa al motor, s’hauria de distingir entre dos tipus: els de combustió interna, que s’alimenten amb 

dièsel, gasolina o gas liquat, i els de tipus elèctric, que s'alimenten mitjançant bateries que van 

connectades a la xarxa . Els motors de combustió interna funcionen per tracció hidràulica o 

hidrostàtica, mentre que els altres funcionen per control elèctric 

El sistema de direcció consta d’un volant que pot ser mecànic, hidràulic o elèctric i el sistema 

principal de frenada funciona amb discs de fricció i mordasses. Aquests sistemes en el carretó 

autònom hauran de funcionar a partir d’hidràulica i vàlvules controlables electrònicament. 

També es important tenir en compte les plaques informatives  del carretó i el manual 

d’instruccions, que tot i no ser elements operatius del carretó, ajuden al seu correcte 

funcionament. 

En quant als sistemes i components de seguretat, les opcions són molt variades: sistemes de 

fre automàtic, alarmes òptiques i acústiques, senyalització del carretó elevador, o pedal de 

l’home mort, tot i que en aquest cas no serà d’utilitat ja que es pretén crear un carretó autònom 

sense operari. 

Per últim cal mencionar tots els elements relacionats amb l’operari, que podran ser suprimits 

o substituïts per un autòmat. 

• Lloc de control de l’operador 

• Sostre protector de l’operador 

• Seient 

• Estructura per protegir l’operador del risc de bolcar 
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5.2. Carretons automatitzats 

A continuació es recullen les funcions principals que s’hauran de tenir en compte a l’hora 

d’automatitzar el carretó, i s’expliquen breument per separat, per tal d’entendre els algoritmes 

de decisió pels que es regiran els carretons. 

Sistema de pesatge i indicadors de pes: Aquest sistema protegeix el carretó de les 

sobrecarregues, eliminat el risc de deteriorament prematur de les forquilles o de desequilibri 

de la càrrega. Per tal d’avisar de la sobrecàrrega es poden utilitzar diferents sistemes com una 

alarma acústica o visual, i per protegir es pot reduir la màxima elevació de la càrrega o impedir 

el moviment del carretó. 

Sensors d’identificació d’objectes: En presència d’operari, hi ha angles morts que són 

difícils de detectar, i aquest sistema avisa dels obstacles per tal de frenar o esquivar-los amb 

més seguretat. 

Sistema de control: Un autòmat haurà de controlar l’acceleració, frenada i direcció del 

carretó, a més de l’elevació de les forquilles. 

Elevació forquilla: L’autòmat s’encarregarà del control dels dos cilindres (hidràulica) i les 

vàlvules que permetran el moviment de les forquilles  

Estabilitat: Perd l’estabilitat quan el centre de gravetat està fora del triangle d’estabilitat.(rodes 

davanteres i pivot central posterior). Per tant s’ha de tenir en compte que per un correcte 

equilibri transversal i longitudinal cal evitar les càrregues allunyades de les rodes, molt altes o 

molt pesades. 

• Possible bloqueig eix posterior en els girs 

• Sistema d’adaptació automàtica de la velocitat a les corbes 

• Reducció de la velocitat en funció de l’altura (Equilibri transversal i longitudinal 

depèn de l’altura de la carrega) 

Inclinació i velocitat d’inclinació del pal: L’autòmat s’encarregarà del control dels cilindres 

i les vàlvules que permetran el seu moviment. 

Xocs: Actualment algunes empreses ja han implantat algunes funcions autònomes per tal de 
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facilitar la feina als operaris. Aquí es recullen algunes que es creu que podran ser útils a l’hora 

de dissenyar un nou carretó. 

• Control de distàncies DCS:  segons la mida del palet regula quant ens hi hem 

d’apropar 

• Detector obstacles: sensors/ radar d’ultrasons: Els sensors d'ultrasons són 

detectors de proximitat que detecten objectes a distàncies que van des de pocs 

centímetres fins a diversos metres. El sensor emet un so i mesura el temps que el 

senyal triga a tornar. No discrimina entre persones i objectes. Qualsevol obstacle 

darrere del carretó serà detectat. Normalment aquest tipus de sensors només 

s'utilitza per a la detecció del darrere. 

• Sistemes de radiofreqüència: Són solucions que adverteixen als conductors dels 

carretons quan detecta persones pròximes al carretó. Els vianants han de portar un 

dispositiu de radiofreqüència (clauers electrònics Tags) que emeten quan un carretó 

els detecta, alertant el conductor del risc d'atropellament. La detecció és tant 

davantera com del darrere i discrimina les persones dels obstacles habituals en els 

magatzems. Per aquest motiu el conductor només és alertat quan hi ha un vianant 

a prop del carretó. Hi ha diferents solucions en el mercat: 

• Sistemes de detecció de vianants basats en l’estereovisió: Són sensors de 

proximitat que detecten objectes i vianants d'uns pocs centímetres a diversos 

metres. El sensor fa la diferència entre una persona i un objecte i alerta al conductor 

sense alarmes inútils. Basat en la Estereovisió, un algoritme analitza en temps real 

si una persona està en una zona cega del carretó elevador. 

• Detector àrees del magatzem. 

• Sistema de detecció d’altura: regula velocitat. 

Al llarg del projecte s’haurà de trobar solució a altres dificultats com: 

• No xocar en els desplaçaments (a més de frenar s’ha de controlar els girs) 

• Detectar pujades i baixades (establir sentit en que les recorrerà, càrrega amunt) 

(evitar pendents de més de 10%) 
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• Detectar on s’ha de recollir i depositar la càrrega i fer-ho sense xocar  

• Anar a la zona de càrrega de bateries. 

 

5.3. Vehicles de guiat automàtic 

Actualment existeixen alguns vehicles de guiat automàtic (AGV, Authomatic Guided Vehicles), 

però aquests actuen seguint trajectòries programades o traçades anteriorment. 

Els dos tipus implementats són el filoguiat, que consisteix en un fil encastat a terra que emet 

un camp magnètic, i el carretó té un sistema de sensors que detecten aquest camp i el 

segueixen; i el guiat per làser (LGV), en el qual els carretons emeten un senyal làser que 

rebota en deflectors col·locats en punts propers al recorregut i són llegits, de tornada, pel 

carretó. Segons la diferència de temps calcula la distància i posició, permetent corregir 

desviacions del recorregut traçat. 

Els vehicles existents actualment únicament poden realitzar trajectòries preestablertes, i 

l’objectiu d’aquest treball és aconseguir realitzar algoritmes i identificar les tecnologies que 

permetin fer treballar als carretons de forma autònoma. 
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6. Programa general 

El programa informàtic que gestionarà tots els carretons i ordres en conjunt queda fora de 

l’abast d’aquest projecte. Tot i així se’n farà una breu menció per tal de definir certes 

restriccions necessàries que haurà de complir el programa per tal de definir la informació 

rebuda per cada carretó i així poder definir les limitacions del projecte. 

6.1. Dades 

- Ubicacions del magatzem:  

o La posició de cada cel·la on van els palets 

o Si la cel·la està plena o buida en cada moment 

o La referència que alberga cada cel·la 

- Carretons: 

o Posició de cada carretó 

o Tipus de carretó (retràctil o convencional) 

o Mides i velocitat 

- Demandes: 

o Ordres de retirada de material del magatzem 

o Prioritat de cada ordre 

- Arribades: 

o Arribada de material al magatzem i la referència. 

o Ordre de prioritat 

6.2. Funcionament 

1. El programa coneixent la llista d’entrades i sortides, escollirà la més urgent (la 

primera que s’hagi d’efectuar) a partir d’uns determinats paràmetres que queden 

fora de l’abast d’aquest projecte. 

2. Si és una arribada: 

a. El programa escollirà un carretó per tal que vagi a recollir la paleta a la 

posició indicada. S’escollirà a partir de paràmetres com el pes màxim, la 

velocitat, la distància a la que es troba, l’amplada del passadís al que ha 

d’anar destinat. 
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b. El programa també s’encarregarà de buscar quines posicions del magatzem 

guarden la referència de la paleta recent arribada. Les analitzarà per tal de 

conèixer si estan ocupades o disponibles i escollirà una de les que estan 

lliures per tal de depositar-hi la paleta, tenint en compte factors com: 

distància, altura de la cel·la, accessibilitat. 

3. Si és una sortida: 

a. El programa sabrà la referència que es demana i escollirà la ubicació d’on 

el carretó haurà de recollir la paleta: 

i. Ubicacions que guarden aquella referència 

ii. Que estiguin ocupades 

iii. Diferents criteris: proximitat, alçada, accessibilitat 

b. Selecció d’un carretó encarregat de recollir la peça, segons la distància a la 

que es troba o altres paràmetres restrictius com alçada o tipus. 

c. El programa sabrà on ha de deixar la peça i transmetrà al carretó escollit la 

informació de recollida i depòsit. 

6.3. Altres problemes que afecten les ordres rebudes pel 

carretó. 

El programa per tant serà coneixedor dels estocs en tot moment i es pot encarregar d’avisar 

de les demandes d’estoc necessàries, però com en tots els sistemes hi pot haver errors 

humans i haver-hi una falta de material d’alguna referència o un sobrant d’estoc. 

Si en una entrada de material no hi ha ubicacions lliures d’aquella referència, sempre hi haurà 

unes estanteries reservades al magatzem per tal de poder dipositar-hi paletes sobrants en 

casos com aquest. 

En el cas de les sortides no afectarà al projecte ja que no els hi arribarà cap ordre als carretons 

en cas que no hi hagi estoc. Però una possible solució seria deixar la demanda en pausa fins 

que hi torni a haver estoc. 

 Aquestes estanteries d’emergència també s’utilitzaran per tal de deixar paletes que no s’han 

pogut emmagatzemar degut a la presència d’obstacles o d’altres imprevistos i anomalies. 
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6.4. Cicle simple i cicle combinat 

Dintre del programa principal que assignarà les tasques al carretó s’hauria d’escollir en quin 

dels dos cicles està treballant. D’aquesta forma el carretó seguirà el mateix algoritme 

independentment del cicle en que s’estigui treballant. 

6.4.1. Cicle simple 

És el conjunt d’operacions elementals que comprenen la recollida d’una càrrega amb un 

carretó, la seva entrada o sortida del magatzem i el seu retorn a la posició original.  

En aquest cas el carretó realitzaria les tasques d’una en una, per tant al finalitzar una tasca 

recorreria la llista de tasques i no en tindria cap per tant tornaria a l’àrea de repòs dels 

carretons, on se li assignaria una nova tasca i per tant hauria de tornar a marxar per tal de 

realitzar-la. 

6.4.2. Cicle combinat 

És el conjunt d’operacions elementals que composen la recollida d’una càrrega amb un 

carretó, la seva entrada al magatzem, la presa d’una altra càrrega ja emmagatzemada i la 

sortida del magatzem sense pas intermedi per l’origen. 

Un cop finalitzada la primera de les tasques, el carretó seguint l’algoritme comprovarà les 

tasques en cua i en cas d’haver-ni procedirà a la realització d’aquesta. 

Per tant aquest projecte queda limitat al moviment dels carretons des de que reben la 

informació dels punts de recollida i deixada de les paletes i la gestió del seu moviment. 
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7. Funcionament carretons 

1. El carretó rep la posició de la càrrega que ha de recollir i la de la cel·la on l’ha de 

depositar. Rep el punt A (centre de la paleta) i B (centre de la cara per on l’ha de 

recollir). 

Es definiran uns sector de recollida i deixada de paletes (àrees d’entrega i recepció). 

 

Per tant a partir de la funció de desplaçament el carretó s’haurà situat davant de la 

paleta. 

En aquest projecte s’introduiran les forquilles pel costat més estret de la paleta (800 

mm), per tal de situar-los en les estanteries convencionals de la forma adequada. 

 

2. El carretó procedeix al moviment per accedir a la paleta (veure apartat 7.1.) 

 

3. Situar la forquilla de forma correcta davant els forats de la paleta. (veure apartat 

7.2.) 

o Sensor de posició 

o Moviment lateral de les forquilles 

o Mirar que les forquilles estan en recte amb els forats 

o Es necessita un sistema que asseguri el paral·lelisme entre l’eix del carretó 

i el de la paleta 

 

4. La forquilla entra a la paleta i la recull (veure apartat 7.3.). Puja la forquilla i pesa la 

càrrega mitjançant les galgues extenso-mètriques. També comprova que estigui 

centrada calculant el moment que ofereix, per tal d’assegurar-ne l’equilibri.  

B 

A 

Fig. 7.1 Punts de referència d’una paleta. 
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Es comprova que estigui dins dels marges correctes de pes, mides (amb els 

sensors) i moment.   

S’eleva la càrrega a 10 cm i s’inclina el pal per tal que no rellisqui la paleta i d’acostar 

la càrrega al centre de gravetat del carretó, millorant-ne així l’equilibri.  

 

5. El carretó rep informació de la posició on l’ha de depositar. 

 

6. Es dirigeix a la cel·la on l’ha de depositar de la mateixa forma que en el punt 2. 

 
7. El carretó ha de fer la maniobra per situar-se davant la cel·la. 

 

8. Per ta de depositar la càrrega (veure apartat 8.4) s’alinea el pal i es puja la càrrega. 

Un cop a l’alçada necessària, un sensor ubicat a sota de la càrrega permetrà 

conèixer si hi ha alguna paleta a l’estanteria, o per el contrari l’espai està lliure. 

Si l’espai està lliure el carretó avança per tal d’introduir la paleta. 

 

9. Abaixa les forquilles lleugerament per tal de deixar la càrrega i comprova que les 

galgues indiquin pes 0 per tal d’estar segur de no arrastrar la càrrega al retirar les 

forquilles. 

Retira les forquilles. 

Abaixa les forquilles fins el nivell correcte per la circulació. 

 

 

  

Recollir 
càrrega

Desplaçament
Depositar 

càrrega

Fig. 7.2 Moviment del carretó. 

 



Estudi exploratori de la funcionalitat de carretons autònoms en l’àmbit d’un magatzem convencional Pàg. 35 

 

7.1. Desplaçament 

0. Fase prèvia: Programa central envia coordenades (x,y,z) d’on s’ha de situar el carretó. 

1. Camí a seguir: El carretó es coneixedor del plànol del magatzem (ubicació de les 

estanteries, possibles pendents en futures versions, zones de seguretat on no pot accedir) i 

de la seva ubicació, gràcies a que utilitza un programa de localització en interiors. 

Tenint en compte aquestes zones restringides o obstacles, es traçarà el recorregut més ràpid 

per tal d’accedir al destí, per mitjà d’un altre sistema que actua com un GPS per interiors. 

 

2. Detecció d’obstacles: Durant el recorregut es podrà trobar amb diferents tipus d’obstacles: 

o Carretons: Reduirà la velocitat segons la distància a la que es trobi de  l’altre 

carretó, fins a arribar a 0 en cas necessari. En cas de creuar-se les 

trajectòries de dos carretons s’establirà un ordre de preferència per tal que 

no es quedin els dos carretons aturats indefinidament. 

Serà capaç d’identificar l’obstacle com a carretó, ja que el programa principal 

sabrà en tot moment la posició de tots els carretons. 

o Persones: Els carretons s’aturaran a una distància prudencial en cas que hi 

hagi persones a prop, o reduiran dràsticament la seva velocitat. 

Identificarà els obstacles com a persones degut a que aquestes hauran 

d’entrar a les seccions d’operació dels carretons portant un dispositiu de 

Fig. 7.3 Camí a seguir del carretó. 
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radiofreqüència que emetés una senyal quan el carretó els detectés. Segons 

la distància a la que es trobés el vianant, es reduiria o incrementaria la 

velocitat del carretó. 

o Altres: Altres obstacles trobats pel carretó com poden ser una paleta fora de 

lloc, alguna peça caiguda o inclús alguna estanteria no detectada en cas de 

fallar el programa. Són obstacles immòbils que el carretó haurà d’esquivar 

a una velocitat adequada per tal de no perdre l’equilibri de la carrega. Es 

traçarà de nou el circuit més ràpid tenint en compte el nou obstacle. 

Algunes possibilitats per identificar obstacles són: 

• Per mitjà de sensors d’ultrasons a davant i a darrere es podrien detectar tot tipus 

d’objectes (sense fer distinció de persones i objectes).  

Per les persones, per les quals s’ha de tenir més mesures de seguretat, es faria 

servir un sistema de radiofreqüència. Els vianants haurien de portar un dispositiu 

de radiofreqüència que emetés una senyal quan el carretó els detectés. Segons la 

distància a la que es trobés el vianant, es reduiria o incrementaria la velocitat del 

carretó. 

• Sistemes d’estereovisió que permeten detectar obstacles i distingir entre persones 

i objectes, per tal de discriminar en les decisions, són més cars i més difícils 

d’implementar els programes que els regulen, però més segurs. 

Al trobar un obstacle, el vehicle es desviarà en la direcció on no hi hagi obstacle i li 

sigui més fàcil esquivar-lo per tal d’arribar al destí. També hi haurà una reducció de 

la velocitat davant els obstacles.  

  
Fig. 7.4 Detecció d’un obstacle. 
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En cas de no poder avançar per la detecció d’una barrera d’obstacles, el vehicle haurà de 

retrocedir i desviar en una altra direcció, la més rapida tenint en compte els nous obstacles. 

Si l’obstacle és una persona el vehicle reduirà dràsticament la seva velocitat en funció de la 

distància, fins a aturar-se si és necessari. No intentarà esquivar-la degut als imprevisibles 

moviments d’aquesta que podrien derivar en accident. 

3. Detecció de pendent: Queda fora de l’abast d’aquest projecte considerant que els 

carretons només són aptes per magatzems amb una superfície plana, però es podria 

aconseguir detectar les pendents amb detectors de distància al terra, que quan modifiquin 

aquesta distància implicarà l’existència de una pendent o obstacle.  

En cas de detectar-la en optimitzacions futures, el carretó hauria d’actuar de les següents 

maneres: 

• Si és una baixada: el carretó girarà i la realitzarà marxa enrere. 

• Si és una pujada: el carretó ascendirà en la mateixa direcció. 

• Les pendents s’han de realitzar sense maniobres de la càrrega ni la direcció del 

vehicle. 

• Calcular l’angle per tal de saber si és possible pujar-la o no. 

4. Moviment en els passadíssos: 

• El programa traça un recorregut per cada carretó tenint en compte l’amplada dels 

passadissos i per tant no hi hauria d’haver problema a l’hora de circular, tot i així els 

sensors del carretó hauran de detectar l’amplada dels passadissos, ja que si és més 

estreta de la necessària no hi podran circular. 

• L’amplada del carretó més la carrega és coneguda gràcies als sensors instal·lats 

que han pres les mides a l’hora de carregar la paleta. 

• A l’hora de passar per un passadís haurà de saber si: 

o És un passadís de pas o de càrrega i descàrrega. 

o És un passadís d’una o dos direccions. 
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Això seran dades guardades al plànol del magatzem. 

o Passadís de pas i 1 direcció:  

▪ Ap  >  Ac+c  +  1m 

o Passadís de pas i 2 direccions:  

▪ Ap  >  2*Ac+c  +  1,4m 

o Passadís de treball i 1 direcció:  

▪ Ap  >  LLc+c  +  0,2m 

o Passadís de treball i 2 direccions:  

▪ Ap  >  2*Ac+c  +  1,4m          

▪ Ap  >  LLc+c  +  0,2m 

• Si no compleix les restriccions el carretó buscarà un nou recorregut, i en cas de no 

ser possible procedirà a deixar la càrrega a les estanteries especials. 

• Si compleix les restriccions, el carretó continuarà amb el trajecte circulant pel centre 

del passadís si és d’una única direcció o per la dreta en el sentit de la marxa en el 

cas que sigui de dues direccions. 

 

• Si és de pas passarà sense tenir en compte la presència d’altres carretons. 

• Si és un passadís de treball: 

o Si es pot evitar passar, escollint un altre recorregut que no incrementi en 

gran mesura el temps, s’evitarà. 

Fig. 7.5 Circulació dels carretons en passadissos de una i dos direccions. 
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o Si la càrrega s’ha de depositar en aquell  passadís: 

▪ S’entrarà al passadís i en el cas que l’altre carretó en dificulti el pas, 

s’esperarà a que aquest acabi de treballar per passar. 

▪ Si hi ha feina en cua i el carretó ha de trigar una llarga estona a 

acabar la seva tasca, una possible futura millora seria que el carretó 

deixés la càrrega a l’entrada del passadís de forma que l’altra al 

acabar la seva tasca només li calgués recollir-la del principi i 

depositar-la al seu lloc. D’aquesta manera l’altre carretó, 

mentrestant, podria realitzar una altra funció enlloc d’esperar. 

(Només seria possible si el carretó que interrompia el pas estigués 

descarregant i no carregant, ja que en aquest cas estaria ocupat al 

acabar i hauria de marxar d’aquella ubicació.) 

4. Detecció d’alçades: Mitjançant un plànol del terreny i un GPS amb un sistema de 

coordenades que permeti conèixer la posició del carretó a cada moment, es coneixeran les 

alçades de cada punt del magatzem, i per tant, l’alçada màxima a la que es pot elevar la 

càrrega. 

A més, per tal d’evitar possibles accidents, un sensor encarat amunt permetrà detectar la 

distància fins al sostre, i detectar si passem per sota de possibles portes o bigues situades en 

el magatzem. El programa, coneixedor de l’alçada del carretó i de l’elevació del pal seria 

l’encarregat de prendre la decisió de si es pot passar, si es pot passar però s’ha de reduir 

l’elevació del pal o si s’ha de recórrer per un altre camí. 

5. Maniobra per situar-se davant la paleta: La maniobra a realitzar per tal de situar-se 

davant la càrrega dependrà: 

• De les dimensions del carretó. 

• De l’amplada del passadís. 

Per exemple: 
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A una distància suficient del destí, s’ha de traçar el recorregut per tal de que el carretó quedi 

alineat amb la paleta i poder procedir a la recollida d’aquesta.  

 

 

 

• A la distància necessària per començar a fer la maniobra, amb el sensor s’observarà 

que no hi hagi cap obstacle per començar a fer la maniobra. 

• Si no hi ha obstacles es procedeix a realitzar la maniobra. 

• Si hi ha un obstacle: 

o Si és un humà o carretó s’espera a que es retiri per tal de continuar la 

maniobra. 

o Si és un altre obstacle que per tant no hi hauria de ser: 

Fig. 7.6 Diferents maniobres possibles d’un carretó. 

 

Fig. 7.7 Maniobres del carretó segons les característiques del passadís i la ubicació de la càrrega. 
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▪ S’envia una senyal al programa ja que es requereix intervenció d’un 

operari. 

▪ Per poder continuar treballant amb aquell carretó es deixa la càrrega 

a la secció d’emergència esmentada anteriorment, que està 

preparada per possibles errors, i allí queda en pausa fins que es 

soluciona el problema i un altre carretó rebi la ordre de recollir-la. 

 

7.2. Forquilles centrades 

Teòricament, per la funció de desplaçament les forquilles estaran centrades en la paleta, tot i 

així s’ha de comprovar: 

Es comprovarà a partir d’un sensor que permetrà conèixer la distància fins les puntes dels 

forats. 

 

Es comprovarà per no causar errors, però en cas que no estigui centrat la màquina avisarà 

de l’error i no seguirà actuant, ja que hauria d’estar a la posició correcta si el programa hagués 

donat les mesures correctes. 

Sabent que està centrat, s’obriran o tancaran les forquilles fins que l’espai de cada forquilla 

fins a B, sigui el mateix que fins al final del palet.  

7.3. Recollir la càrrega 

0. Fase prèvia: A partir del desplaçament, el carretó s’haurà situat davant la paleta, amb les 

forquilles a l’alçada corresponent, i ara, haurà de desplaçar les forquilles fins la base del palet, 

Fig. 7.8 Les forquilles han d’estar alineades amb els forats de la paleta. 
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assegurant-ne el seu equilibri. 

1. Elevació forquilles: S’elevaran les forquilles fins l’alçada que permeti entrar dins el palet. 

Degut al desplaçament sabem la distància a la que ens hem quedat de la paleta (x). Amb un 

sensor làser que calculi aquesta distància x (a l’alçada de les forquilles i fins al palet), es 

començarà a alçar forquilles fins que la distància que indiquin els sensors sigui:  

Distància indicada pel làser  >  x + profunditat de la paleta (calculable a partir dels punts A i B) 

 

Pujarà uns mm de seguretat més, per tal de no danyar la forquilla, els de l’alçada de la forquilla 

com a mínim.  

2. Avanç forquilles: Per introduir les forquilles dins la paleta, s’haurà d’avançar el carretó la 

distància suficient per tal d’agafar la paleta de la qual tenim les mides. Les forquilles 

s’introdueixen fins al final, de forma que el palet quedi recolzat al pal. 

Es faran servir les coordenades de posició per avançar el carretó, juntament amb el sensor 

làser de distància per no xocar contra cap possible element que hi hagi en el camí de les 

forquilles.  

Fig. 7.9 Elevació de les forquilles. Detecció que les forquilles estan a l’alçada dels forats. 
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3. Subjecció de la càrrega: Es pujaran les forquilles a una determinada velocitat, fins establir 

contacte amb el palet. Això ho permetran detectar les galgues extenso-mètriques situades 

entre el porta-forquilles i la forquilla.  

 

Un cop establert el contacte continuaran pujant lentament, per comprovar l’equilibri i el 

correcte pes de la càrrega: 

PES MÀXIM > PES 1 + PES 2 

PES 1 = PES 2  (amb petits errors admissibles) 

Podria ser que una forquilla toques la càrrega abans que l’altra: En aquest cas, no hauria de 

parar l’ascensió, per tat hi hauria d’haver un marge de moviment amb una forquilla carregada 

i l’altra no.  

També haurem de calcular si la càrrega està equilibrada en l’eix transversal, amb una galga 

en posició horitzontal, que ens permetrà conèixer el centre de gravetat. 

 

Fig. 7.10 Galgues extenso-mètriques entre el porta-forquilles i les forquilles. 

 

Fig. 7.11 Galgues extenso-mètriques. 
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G1 = - P 

P * X1 = -G2 * X2 

Per tant, sabent on es troba el centre de gravetat de la càrrega, i a partir dels paràmetres 

establerts anteriorment de pes i posicions admissibles, el sistema de control serà capaç de 

conèixer si la càrrega està en equilibri o no.  

4. Conèixer el marge de maniobra: Conèixer X per saber quant podem aixecar la càrrega. 

 

5. Elevar la càrrega: Si x ho permet, s’aixecarà la càrrega 15 cm, sinó s’aixecarà el que ens 

permeti x. 

S’haurà de deixar un marge de seguretat per la part superior, és a dir: 

• Si el marge de seguretat és 5 i x és 20, permet aixecar la càrrega 15 cm. 

• Si és 5 i x és 15, només permet aixecar la càrrega 10 cm. 

• Si és 5 i x és 100, es podria aixecar la càrrega 95 cm, però només s’aixecarà 15. 

També hi haurà una distància x mínima, a partir de la qual el carretó deixarà d’actuar. 

6. Inclinació del pal: En cas d’estar en una estanteria, un cop elevada la càrrega el carretó 

circularà marxa enrere fins retirar la càrrega de la seva posició i inclinarà el pal fins un angle 

de 10 º per tal d’assegurar que la càrrega no llisqui endavant. 

X 

Fig. 7.12 Marge de maniobra. 
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En cas de recollir el material de terra, fora d’una estanteria, podrà inclinar el pal sense 

necessitat de fer marxa enrere. 

7. Baixar la càrrega: Baixar les forquilles fins a poca distància del terra per iniciar el 

desplaçament, de forma estable. 

8. Desplaçament: Passarà a la funció de desplaçament per tal de portar la càrrega al destí 

indicat. 

7.4. Depositar la càrrega 

0. Fase prèvia: A partir del desplaçament el carretó s’haurà situat davant la paleta, amb les 

forquilles a l’alçada corresponent a la que es vol depositar la càrrega. 

1. Conèixer el marge de maniobra: Conèixer X per saber quant podem aixecar la càrrega.  

 

Implica saber l’alçada de la càrrega (a partir d’un sensor al pal), i l’alçada del lloc on es 

deposita, que al ser una estanteria podria venir definida, i que el programa fos coneixedor de 

les dimensions. 

2. Elevar la càrrega: Si x ho permet, s’elevarà la càrrega 15 cm per sobre de la superfície on 

l’hem de depositar, sinó s’aixecarà el que ens permeti x. 

S’haurà de deixar un marge de seguretat per la part superior, és a dir: 

• Si el marge de seguretat és 5 i x és 20, permet aixecar la càrrega 15 cm. 

X 

Fig. 7.13 Marge de maniobra. 
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• Si és 5 i x és 15, només permet aixecar la càrrega 10 cm. 

• Si és 5 i x és 100, es podria aixecar la càrrega 95 cm, però només s’aixecarà 15. 

També hi haurà una distància x mínima, a partir de la qual el carretó deixarà d’actuar. 

3. Inclinació del pal: El carretó tornarà el pal a la posició vertical, per tal de poder depositar 

la càrrega. 

4. Comprovar l’espai disponible: Les mesures de l’estanteria poden estar estandarditzades, 

i l’amplada de la paleta es coneguda, ja que a la funció maniobra estàtica, s’ha fet servir un  

 

sensor per saber l’amplada de la paleta per tal de col·locar les forquilles en la posició 

adequada. Per tant es coneix A, i es sap si es pot entrar la càrrega o no. 

 5. Avançar: Si A és suficientment gran, es procedirà a avançar el carretó la distància 

requerida. 

A partir de sensors es sabrà la distància que s’ha d’avançar, tenint en compte la mida de fons 

de la paleta, que es coneix degut a que s’han pres les mides de la càrrega abans de carregar-

la. 

6. Deixar la càrrega: Un cop a la profunditat correcta, s’abaixarà la forquilla fins que no es 

deixi de sentir el pes de la carrega a la galga extensió-mètrica, i es recorreran 2 cm. més per 

tal de poder extreure la forquilla lliurement. 

7. Retirar el carretó: Es recorrerà marxa enrere la mateixa distància desplaçada endavant 

A 

Fig. 7.14 Amplada disponible per introduir la paleta. 
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anteriorment a l’hora de depositar la paleta. A partir d’aquí es torna a la funció de MOVIMENT. 

7.5. Optimització 

En la maniobra per situar-se davant la càrrega quan els carretons no van carregats, i en cas 

que la ubicació estigui elevada: els carretons podrien elevar les forquilles a l’alçada 

corresponent a la vegada que realitzen la maniobra per al d’estalviar temps. 

Els carretons que anessin carregats no podrien fer aquest procés amb la mateix seguretat ja 

que el carretó amb càrrega és més inestable i si fes el gir amb la forquilla elevada podria 

bolcar. Per tant dependria del pes de la carrega aquest moviment i a més s’hauria de regular 

la velocitat de gir. 

7.6. Sensors necessaris  

Els sensors principals que es necessitaran per tal d’implementar el carretó són: 

• Detecció d’obstacles davant i darrere del carretó 

• Detector de radiofreqüència per detectar persones pròximes al carretó 

• Sensor per detectar la presència o no de paletes a les diferents ubicacions. 

• Sensor per detectar la correcta alineació de la forquilla amb els forats de la paleta. 

Altres components addicionals importants són: 

• Senyal per detectar la posició dels carretons en tot moment. 

• Galgues extenso-mètriques. 

• Motors, fre, direcció i bateria elèctrics. 

• Autòmat per programar els moviments i enviar i rebre informació del programa 

principal. 



Pàg. 48  Memòria 

 

7.7. Altres funcions 

Si un carretó queda lliure i no té cap ordre en cua: per mitjà de la funció de moviment es 

podria fer la funció derivada: 

o Anar a àrea de repòs. (una posició establerta per cada carretó). 

Si un carretó s’està quedant sense bateria: per mitjà de la funció de moviment es podria 

fer la funció derivada: 

o Anar a bateries. (zona de càrrega on un operari s’hauria d’encarregar de 

carregar la bateria). 

S’ha d’establir un ordre de preferència dels carretons. 
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8.  Algoritmes 

8.1. Desplaçament 

8.1.1. Sense càrrega 

 

 

 

Fig. 8.1 Esquema del desplaçament sense càrrega. 
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8.1.2. Amb càrrega 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2 Esquema del desplaçament amb càrrega. 

 



Estudi exploratori de la funcionalitat de carretons autònoms en l’àmbit d’un magatzem convencional Pàg. 51 

 

 

8.1.3. Desplaçament en passadíssos 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3 Esquema del desplaçament en passadissos. 
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8.2. Introducció forquilles 

 

Fig. 8.4 Esquema de la introducció de les forquilles. 
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8.3. Recollir càrrega 

Fig. 8.5 Esquema de recollida de la càrrega. 
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8.4. Depositar la càrrega 

Fig. 8.6 Esquema del depòsit de la càrrega. 
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8.5. Altres algoritmes 

Secció d’emergència 

 - Programa dona la posició lliure de l’estanteria d’emergència 

  -Carretó rep posició (algoritme explicat anteriorment) 

Àrea de repòs 

 -Carretó rep posició (algoritme explicat anteriorment) prefixada de l’àrea on ha d’anar 

Avís bateria 

 -Assigna a la següent tasca de la cua la posició de l’àrea de càrrega de carretons 

  -Carretó rep posició (algoritme explicat anteriorment) 
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9. Espai en els passadissos 

9.1. Desplaçament fins a davant la càrrega 

Factors a tenir en compte: 

• Carretó: 

o Angle de gir 

o Tipus de carretó 

o Dimensions del carretó 

o Llargada de la paleta 

• Passadís: 

o Amplada 

9.2. Passadissos de treball 

9.2.1. Carretó contrapesat: 

Agafem com a exemple el carretó contrapesat elèctric de Toyota 7FBMF [1], amb: 

• Radi de gir (Wa): 1870mm 

• Distància de l’eix a la càrrega (x): 410 mm 

• Llargada paleta: 1200 mm 

Es dedueix: 

Amplada mínima del passadís de treball: Wa + x + llargada paleta + 200 = 3680 

(per paletes de 800x1200) 

Es dedueix la formula anterior a partir de la comparació amb diferents exemples de carretons 
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comercialitzats i s’observa que es compleix en la gran majoria de casos. Per tant, s’utilitza 

com a aproximació en aquest projecte, però es creu que dependrà de cada carretó l’amplada 

mínima dels passadissos. 

El sensor detecta l’amplada del passadís (també la sap, ja que està incorporada al programa): 

• Si és més petita que l’amplada mínima: no entra (no hauria de passar perquè 

implicarà un mal dimensionament del sistema). 

• Si és igual: es desplaçarà pel costat oposat on deixarà la càrrega, per aprofitar al 

màxim l’amplada del passadís a l’hora de realitzar el gir. 

• Si és més gran: Es desplaçarà pel centre o per on tingui marge per tal de realitzar 

la maniobra. 

 

9.2.2. Carretó de pal retràctil: 

Agafem com a exemple el carretó de pal retràctil Jungheinrich ETM214 [2], amb: 

• Radi de gir (Wa): 1613mm 

• Distància de l’eix a la càrrega (x): 345 mm 

• Llargada paleta: 1200 mm 

Es dedueix: 

Amplada mínima del passadís de treball: Wa - x + llargada paleta + 200 = 2668 

(per paletes de 800x1200) 

El sensor detecta l’amplada del passadís (també la sap, ja que està incorporada al programa): 

• Si és més petita que l’amplada mínima: no entra (no passarà perquè estaria mal 

dimensionat). 

• Si és igual: es desplaçarà pel costat oposat on deixarà la càrrega, per aprofitar al 

màxim l’amplada del passadís a l’hora de realitzar el gir. 
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• Si és més gran: Es desplaçarà pel centre o per on tingui marge per tal de realitzar 

la maniobra. 

9.3. Amplada altres passadissos 

El sensor detecta l’amplada del passadís (també la sap, ja que està incorporada al programa), 

també coneixerà si el passadís és de 2 sentits o un. 

9.3.1. Sentit únic 

• Ha de ser superior a l’amplada màxima del carretó o la càrrega incrementada en 1 

metre. 

• El carretó circularà pel centre del passadís ja que no es pot creuar amb un altre que 

vingui en l’altre sentit. 

• Si el carretó porta una càrrega massa gran, i no compleix amb les condicions, no 

podrà circular per aquell passadís. 

9.3.2. Ambdós sentits 

• Ha de ser superior a 2 vegades l’amplada màxima del carretó o la càrrega 

incrementada en 1,4 metres. 

• El carretó circularà per la dreta, de forma que si es creua amb un altre carretó no 

es produeixi cap col·lisió ni hagi de maniobrar. 

• Si el carretó porta una càrrega massa gran, i no compleix amb les condicions, no 

podrà circular per aquell passadís. 

Per definir els paràmetres d’amplades dels passadissos s’ha utilitzat la legislació vigent. Tenint 

en compte que els carretons estarien automatitzats i el risc d’accident humà quedaria altament 

reduït, possiblement a la llarga es podrien reduir les restriccions d’amplada. 
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10. Centrar forquilles 

S’ha definit que es faran servir euro-palets, de mesures establertes, per tant les forquilles 

quedaran fixes separades una distància de 372,5 mm entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop coneixedors de les mides de la forquilla (x,y) sabem els marges que han de quedar 

lliures entre aquesta i la paleta.  

𝜕𝑦1 = 𝜕𝑦2 =
100 − 𝑦

2
 

𝜕𝑥1 = 𝜕𝑥2 =
227,5 − 𝑥

2
 

372,5 

Fig. 10.1 Separació de les forquilles. Imatge modificada de Mecalux [3]. 

 

Fig. 10.2 Marges entre el forat de la paleta i la forquilla. 
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L’escàner que mesurarà l’espai lliure per tal que pugui entrar la forquilla, tindrà unes 

toleràncies en cap cas superiors als marges lliures calculats anteriorment. 

• Especificacions: 

o Ha de ser petit per tal de cabre dins la forquilla, tot i que es podran ampliar 

lleugerament les forquilles per tal d’adaptar-les al sensor. 

o Toleràncies petites 

o Abast suficient per detectar tot el forat, 1200mm. 

El sensor s’haurà d’encarregar de confirmar que l’espai marcat en groc estigui lliure, per tal 

de poder introduir les forquilles sense obstacles i no fer-les malbé. 

10.1.  Situar la forquilla de forma correcta davant la paleta 

0. El carretó s’ha situat davant la paleta amb les forquilles separades una distància 

fixa, establerta en relació a les mides de les euro-paletes. 

1. El carretó coneix la posició de les seves forquilles i escaneja els forats per tal de 

saber la posició relativa d’aquests respecte les forquilles. 

 

2. Si es troben en línia dins d’uns marges establerts, es procedeix a la introducció de 

les forquilles. 

Fig. 10.3 Espai lliure per tal d’introduir la forquilla. 

 

Fig. 10.4 Posició ideal de les forquilles respecte els forats. 
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3. Si es troben desfasades verticalment: 

a. Els  forats es troben desfasats l’un respecte de l’altre: Depèn del 

desfasament es recollirà la peça o no, ja que es podria sobrecarregar una 

forquilla. 

 

 

b. Els forats no estan desfasats l’un respecte l’altre però si en relació a les 

forquilles:  Es desplaçaran les forquilles fins al centre dels forats. 

 

 

4. Si es troben desfasades horitzontalment: 

a. La paleta esta sobredimensionada o és més petita: Només treballa amb euro 

paletes i per tant es prescindirà d’agafar aquesta paleta. 

 

 

 

b. El carretó no s’ha alineat correctament amb la paleta, o aquesta s’ha 

desplaçat per algun motiu: Les forquilles tenen un sistema de desplaçament 

lateral que permetrà, dins uns marges que permetin no bolcar, recollir la 

paleta pel centre dels forats i retornar-la al eix transversal. 

Fig. 10.5 Desfasament vertical entre forats. 

 

Fig. 10.6 Desfasament vertical entre forquilles i forats. 

 

Fig. 10.7 Paleta mal dimensionada. Desfasament horitzontal entre forats i forquilles. 
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10.2. Tipus de forquilles 

Hi ha forquilles de diferents tipus i en aquest apartat es pretén descriure les principals per tal 

de seleccionar les més adequades [4].  

Les forquilles FEM són fixes (no flotants), i estan subjectes al tauler de la màquina en dos 

punts. 

Les forquilles FEM (ISO 2328) s’han estandarditzat en funció d’aquestes dos característiques: 

• El tipus d’encaix (1,2,3,4 o 5) que defineix la càrrega màxima que poden suportar 

les forquilles. Cada una d’aquestes classes té definida la distància que separa els 

dos encaixos de les forquilles., d’aquesta manera una forquilla d’una determinada 

classe només podrà muntar-se en un tauler del mateix tipus. 

• El tipus de forquilla (A o B) que defineix la distància entre l’encaix inferior i el terra. 

 

Fig. 10.8 Desfasament horitzontal entre forats i forquilles. 

 

Fig. 10.9 Tipus de paletes. Taula extreta de Bolzoni Group [5]. 
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Si passem les lliures a kg, podem observar que les de classe 2 poden aguantar entre 900 i 

2500 kg, per tant escollirem forquilles del tipus FEM 2A.  

 

Fig. 10.10 Imatge extreta de Bolzoni Group [5]. 

 

Fig. 10.11 Característiques de les forquilles del tipus FEM 2A. Imatge extreta de Bolzoni Group [5]. 
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10.3. Paral·lelisme forquilles amb carretó 

Queda fora de l’abast, considerem una correcta alineació. En les cel·les hi ha un encaix de 

manera que les paletes queden ben fixades i perpendiculars a la línia que delimita el passadís. 

 

Fig. 10.12 Possible encaix per assegurar la correcta alineació de les paletes. 

 



Estudi exploratori de la funcionalitat de carretons autònoms en l’àmbit d’un magatzem convencional Pàg. 67 

 

11. Espai per depositar la càrrega 

Amb l’escàner làser 3D MRS 1000, es pot detectar un angle horitzontal de 275º i una alçada 

de 7,5º, i amb això tenim la possibilitat d’analitzar si l’espai on s’ha de depositar la paleta està 

lliure o no. Disposa de 4 capes de detecció deparades 2,5º entre elles. 

 

Hi ha dos opcions per detectar l’espai correcte: 

OPCIÓ 1: Escàner per sota la càrrega 

Es situarà l’escàner a la part inferior del porta-forquilles, de manera que quedarà ubicat per 

sota la càrrega per tal que aquesta no interfereixi en la detecció. El sensor arribarà a l’alçada 

on s’ha de depositar i examinarà la part de baix de l’estanteria identificant que està lliure. Es 

dedueix que si la part inferior està buida, no hi ha cap objecte que ocupi el lloc ja que no hi ha 

objectes que volin. 

L’alçada de les estanteries serà coneguda, per tant només caldrà saber si ja està ocupat o no.  

Fig. 11.1 Característiques de l’escàner làser 3D MRS 1000. Imatge extreta de MRS1000.[6] 

 



Pàg. 68  Memòria 

 

OPCIÓ 2: Escàner per sobre la càrrrega 

Es situarà l’escàner per damunt de la càrrega a una alçada superior a l’alçada màxima admesa 

de la càrrega. 

D’aquesta forma un cop el carretó es situï davant la càrrega i comenci a pujar les forquilles 

fins a l’alçada indicada, el sensor pujarà amb elles i recorrerà tot l’espai on s’ha d’ubicar, 

identificant així que hi hagi l’espai suficient. 
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12. Detecció d’obstacles 

Dos escàners MRS 1000, un a davant i l’altre a darrere, permetran identificar els objectes que 

es creuin en la trajectòria, tant quan es circuli endavant com marxa enrere, fet que permetrà 

identificar els objectes situats amb un angle d’obertura de 180 º,i a una distància de 16 m si 

tenen una reflectància del 10% i 30 m amb una reflectància del 90%. 

Al trobar un obstacle, el vehicle es desviarà en la direcció on no hi hagi obstacle i li sigui més 

fàcil esquivar-lo per tal d’arribar al destí. També hi haurà una reducció de la velocitat davant 

els obstacles. 

En cas de no poder avançar per la detecció d’una barrera d’obstacles, el vehicle haurà de 

retrocedir i desviar en una altra direcció, la més rapida tenint en compte els nous obstacles. 

A més a més per les persones, per les quals s’ha de tenir més mesures de seguretat, es faria 

servir un sistema de radiofreqüència. Els vianants haurien de portar un dispositiu de 

radiofreqüència que emetés una senyal quan el carretó els detectés. Segons la distància a la 

que es trobés el vianant, es reduiria o incrementaria la velocitat del carretó. 

Si l’obstacle és una persona el vehicle reduirà dràsticament la seva velocitat en funció de la 

distància, fins a aturar-se si és necessari. No intentarà esquivar-la degut als imprevisibles 

moviments d’aquesta que podrien derivar en accident. 

12.1. Distància de detecció d’obstacles 

Per tal de garantir la seguretat dels operaris que treballen al magatzem, i el bon estat de les 

mercaderies i els propis carretons, aquests han de detectar obstacles a una distància suficient 

per tal de poder frenar sense el risc de sofrir una col·lisió amb altres objectes o individus. 

A partir de dades que es coneixen de la velocitat i l’acceleració de frenada dels carretons, es 

pot calcular la distància a la qual han de detectar els obstacles: 

• Velocitat carretons: 6km/h  

• Frenada: 0,25-0,30 m/s2 (agafarem el cas més desfavorable, 0,25) 



Pàg. 70  Memòria 

 

𝑣𝑜 =
6𝑘𝑚

ℎ
=

1,67𝑚

𝑠
  ;    𝑣𝑡 =

0𝑚

𝑠
   ;    𝑎 = −

0,25𝑚

𝑠2
 

𝑣𝑡 = 𝑣𝑜 + 𝑎 × 𝑡 

𝑡 = 6,68 𝑠 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑜 × 𝑡 +
1

2
× 𝑎 × 𝑡2 

𝑥𝑡 = 5,5778𝑚 = 5,6𝑚 

Per tant la distància mínima a la que hem de detectar els objectes és de 5,6 metres. 

Sense càrrega el carretó es podrà moure a més velocitat mantenint l’estabilitat, i podrà frenar 

amb una acceleració de frenada major, ja que no es desestabilitzarà la càrrega. 

12.1.1.1. Sense càrrega 

a=0,5m/s2  

 

Velocitat 
inicial 

(km/h) 

Velocitat 
inicial 
(m/s) 

Temps 
d’aturada 

(s) 

Distància 
(m) 

10 2,8 5,6 7,7 

9 2,5 5,0 6,3 

8 2,2 4,4 4,9 

7 1,9 3,9 3,8 

6 1,7 3,3 2,8 

5 1,4 2,8 1,9 

4 1,1 2,2 1,2 

3 0,8 1,7 0,7 

2 0,6 1,1 0,3 

1 0,3 0,6 0,1 

Eq. 12.1 Equacions del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA). 

 

Fig. 12.2 Distància de detecció dels obstacles quan el carretó va sense càrrega. 
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12.1.1.2. Amb càrrega 

a=0,25m/s2  

 

Velocitat 
inicial 

(km/h) 

Velocitat 
inicial 
(m/s) 

Temps 
d’aturada 

(s) 

Distància 
(m) 

6 1,7 6,7 5,6 

5 1,4 5,6 3,9 

4 1,1 4,4 2,5 

3 0,8 3,3 1,4 

2 0,6 2,2 0,6 

1 0,3 1,1 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.3 Distància de detecció dels obstacles quan el carretó va carregat. 
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13. Mesures de la càrrega 

13.1.1. Alçada 

Es col·locaran varis sensors al pal a diferent altura i separats entre ells una distància 

determinada, de forma que el primer que quedi lliure correspondrà a l’alçada de la càrrega. 

Es requerirà de sensors de distància ultrasònics petits, adherits al pal o al mateix carretó. 

13.1.2. Amplada 

L’amplada no pot ser superior a la de la paleta, ja que sinó interferiria amb les estanteries a 

l’hora de depositar-la a la seva cel·la. Amb el mateix sensor que s’utilitza per la detecció 

d’obstacles (MRS 1000), podrem detectar el palet a recollir i l’amplada d’aquest.  

Com que es coneix la posició on s’ha de recollir el palet, no es detectarà aquest com un 

obstacle, i el carretó podrà accedir-hi 

 

Fig. 13.1 Mesura de l’alçada de la càrrega. 

 

Fig. 13.2 Mesura de l’amplada de la càrrega. 
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13.1.3. Llargada 

Es col·locarà un sensor de distància ultrasònic a la punta de les forquilles enfocat amunt, de 

forma que quan la carrega estigui carregada, hagi de quedar lliure, ja que en cap cas pot ser 

superior a les forquilles. 

 

 

Fig. 13.3 Mesura de la llargada de la càrrega. 
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14. Localització en interiors 

Els elements principals del sistema són un número de dispositius sensors de localització que 

mesuren paràmetres relacionats amb la posició relativa d’un terminal mòbil (MT) respecte un 

punt de referència (RP) conegut, i un algoritme de posicionament que processa les mètriques 

obtingudes pels elements sensors de localització dels MT. Aquestes mètriques poden indicar 

la direcció d’arribada aproximada d’una senyal del MT al RP. L’angle d’arribada (AOA) és la 

mètrica que s’utilitza en els sistemes basats en direcció. La potència del senyal rebuda (RSS), 

la fase de la senyal d’arribada (POA) i el temps d’arribada (TOA) de la senyal rebuda són les 

mètriques més utilitzades per la estimació de distància. 

El sistema de visualització pot mostrar simplement les coordenades del MT o pot identificar la 

localització relativa del MT en una zona. 

Els elements sensors mesures RSS, AOA i TOA com a mètriques de localització. El canal de 

radio “indoor” és molt sensible a la propagació multi-trajecte i les zones d’ombra, de forma que 

les mesures de RSS i AOA són menys precises que les mesures de TOA. D’aquí que els 

sistemes dissenyats per la geolocalització en interiors normalment facin servir el TOA.  

Hi ha sistemes que només son vàlids per exteriors (GPS, Loran,...) i altres que per el seu curt 

abast són concebuts per l’interior d’edificis. Els sistemes poden donar localitzacions físiques 

com coordenades 2D o 3D o una localització simbòlica (l’objecte hi és o no hi és). A més la 

gamma de precisions és molt variada, des de pocs centímetres en les tècniques ultrasòniques 

i UWB fins a entre 1 i 50 metres en el cas de localització per telefonia mòbil. Les solucions 

centimètriques tenen un potencial d’aplicació molt més gran, però les mètriques també poden 

complir altres serveis. 

En el cas dels carretons automàtics es precisa de sistemes que puguin cobrir interiors ja que 

es treballa en un magatzem, i a més necessitem que ens proporcioni coordenades en 3D i 

amb una elevada precisió. 

Segons el tipus d’energia utilitzada trobem diverses prestacions: les solucions ultrasòniques 

són les que ens permeten obtenir més precisió (1-2cm); les acústiques tenen propietats 

similars però amb avantatges en quant a l’abast del so audible respecte les ultrasòniques que 

arriben només als 8 metres; les basades en radiofreqüència són les més variades; i altres 

alternatives són les senyals òptiques i la visió artificial amb càmeres per detectar el moviment 
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dels objectes de l’entorn. 

Segons aquesta taula trobem que algunes de les solucions de més precisió són els ultrasons, 

UWB, RFID i la visió. A continuació s’assenyalen alguns dels seus avantatges i inconvenients. 

14.1. Sistemes ultrasònics 

14.1.1. Avantatges 

• Gran precisió de l’ordre del centímetre. 

• No interfereixen ni es deixen interferir per equips receptors ni emissors de 

radiofreqüència. 

• Senyals ultrasòniques no surten del recinte de l’habitació. 

Fig. 14.1 Tecnologies de localització. Grau d’implantació i precisió de localització. Imatge extreta de 

l’estudi  “Tecnologías sensoriales de localización para entornos inteligentes”  [7]  
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• Solucions econòmiques (nodes de menys de 100 €). 

14.1.2. Inconvenients 

• Lòbul d’emissió bastant direccional (<50º).  

• Requereixen una densitat alta de nodes al sostre o parets (aprox. 1 node per m2). 

• Abast limitat a uns 8 metres. 

• Ample de banda transductors ultrasònics limitat (complica codificació senyals). 

14.2. Sistemes de visió artificial 

14.2.1. Avantatges 

• No necessita que els objectes o persones portin cap node damunt (localització 

natural). 

• Pot estar basat en Web Cams econòmiques. 

14.2.2. Inconvenients 

• Requereix un alt processament. 

• La complexitat de l’escena pot ser tal que els algoritmes s’equivoquin.  

• Requereix línia de visió lliure entre càmera i objecte a seguir. 

14.3. Sistemes UWB – Radio de banda ultra-ampla 

14.3.1. Avantatges 

• Bastant bona precisió (20 cm en condicions de propagació sense obstacles).  

• Llarg abast a través de parets entre habitacions, fins a 100 m. 

• Densitat de nodes lectors fixes baixa (cel·la de 4 nodes per cobrir 400 m2). 
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14.3.2. Inconvenients 

• La precisió es deteriora (comen altres tècniques de radiofreqüència) per efectes 

multicamí, retards i atenuacions al travessar obstacles. 

• Cost elevat.  

• Superant restriccions legals per ús d’altres espectres d’altres sistemes ja en ús 

(WiFi, Bluetooth, GPS,...). 

14.4. Sistemes RFID 

14.4.1. Avantatges 

• Nodes passius molt petits, sense consum, lleugers. 

• Nodes actius amb freqüències >800MHz de llarg abast i llarga autonomia (5anys). 

• Permet conèixer la ubicació simbòlica (qui està o no prop d’un lector). 

14.4.2. Inconvenients 

• Tecnologia no pensada per localitzar (el nivell d’intensitat rebuda de cada node 

podria utilitzar-se per ubicar, però no sol estar accessible). 

• Lectors d’alta freqüència cars (100 €). 

• Precisions mètriques. 

 

 

 

14.5. GPS Interior 

S’han realitzat estudis en diferents universitats que han permès obtenir posicions molt 
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acurades de localització en espais interiors. Alguns dels projectes més importants són [8]: 

• Ultrasons: 

o Cricket 

o Active Bat 

o Constellation 

o Dolphin AHLoS 

o Buzz 

o Ultrasons de Banda Ampla 

• UWB: 

o Scensor 

o Ubisense 

o Posicionamiento Round Trip Transmission 

o Fusión entre TDoA i AoA 

Per desgràcia aquestes tecnologies encara estan en desenvolupament i no estan 

completament implantades al mercat. 

Altres empreses han utilitzat altres tecnologies per tal de progressar en aquest camp: 

14.5.1. Situm 

És una empresa que ha creat un GPS en espais interiors a partir del magnetisme que 

desprenen les parets dels edificis i altres senyals com el Wi-Fi.  

Estava pensada per ser usada només a partir del mòbil, però ara s’està enfocant també en el 

món de la indústria i permet detectar objectes com els carretons sense necessitat de 

smpartphones. El problema és que té una precisió de 0,5 metres ja que només utilitza senyals 

de poca precisió per la detecció d’objectes. Seria una bona solució si ens permetés combinar 

la funcionalitat actual de l’aplicació amb sensors més precisos [9]. 
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14.5.2. HERE 360 

Al CES van presentar una nova tecnologia que es basava en UWB i que a partir de balises 

permetia la ubicació precisa de carretons als magatzems. Falta que s’acabi de desenvolupar 

aquesta tecnologia.  

14.5.3. Sky Trax 

La solució de seguiment del vehicle Sky-Trax automàticament segueix i determina el 

moviment, la ubicació i la posició del vehicle amb una precisió de polzada, el seguiment del 

vehicle Sky-Trax captura i mostra la ubicació de tots els vehicles en temps real i registra la 

ubicació precisa. Les dades precises sobre la ubicació del vehicle recopilades pel seguiment 

del vehicle Sky-Trax permetrien calcular la trajectòria. 

És una altra tecnologia que ens permetria conèixer la ubicació del vehicle i el seu guiat, fins a 

les posicions més pròximes a la ubicació final, on necessitaríem més precisió. 

14.5.4. Infsoft 

El posicionament interior amb banda ampla té uns avantatges significatius: la precisió és de 

10-30 cm, que és considerablement millor que quan es treballa amb balises (1-3 metres) o 

Wi-Fi (5-15 metres). El temps de latència és molt baix (sol·licitud de posició fins a 100 vegades 

/ segon). Les diferències d'alçada es poden mesurar amb precisió. Tanmateix, la tècnica és 

una solució especial que requereix components adequats i, per tant, és especialment indicada 

per a aplicacions industrials. 

La banda ampla és una tecnologia de ràdio de curt abast que es pot utilitzar per al 

posicionament en interiors. A diferència del posicionament amb Bluetooth i Wi-Fi, el 

posicionament es fa amb metodologia de temps de trànsit (Temps de vol, ToF) en comptes 

de la mesura de la intensitat del senyal (Receive Signal Strength Indicator, RSSI). Aquest 

mètode mesura el temps de funcionament de la llum entre un objecte i diversos receptors 

(àncores - infsoft Locator Nodes). Per a la localització exacta d'un objecte són necessaris 

almenys 3 receptors (trilateració). L'objecte a seguir (actiu) està equipat amb una petita 

etiqueta (etiqueta de localització infsoft) que funciona amb bateria o que treu la seva potència 

mitjançant un carretó elevador, per exemple. Envia dades (ID, ToF, marca de temps) als 

nodes de localització infsoft. Els nodes tenen una posició fixa en la infraestructura i poden 

utilitzar el temps de funcionament de la llum per calcular la distància de l'actiu. Combinant les 
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dades de 3 nodes de localització o més resultats en una precisió de 10-30 cm. 

En un magatzem o planta de producció, es pot fer un seguiment d'equips de treball com ara 

carretons elevadors amb una gran precisió. L'orientació dels vehicles (direcció de visió) també 

es pot ajustar, per exemple, en condicions de visibilitat deficient. El software que utilitza és 

“Indoor Tracking”, de la mateixa empresa.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.2 Comparació de diferents tecnologies de posicionament en interiors. Imatge extreta de  
Infsoft [10]  
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15. Planificació i Programació 

És important una bona distribució de la feina per tal de complir amb el temps establert del 

projecte. Així, abans de començar s’ha realitzat un estudi del temps i les diferents tasques per 

tal d’intentar ajustar-se el màxim possible al període d’entrega. 

La idea del projecte ha estat extret de la borsa de treballs de l’ETSEIB, així que ja estava 

plantejada la necessitat i només s’havia de centrar el projecte en el desenvolupament de la 

solució. Les tasques dutes a terme han estat: 

A. Estudi del projecte plantejat:  S’analitza la informació proporcionada i els objectius què 

es volen assolir amb el projecte acabat. Es defineix l’abast què tindrà el nostre projecte 

i els nous objectius.  

B. Anàlisi d’antecedents:  Es comprova què no hi hagin carretons comercialitzats que 

cobreixin les necessitats especifiques que es volen satisfer. 

C. Anàlisi d’infraestructures: S’estudien les característiques dels diferents tipus de 

magatzems estanteries per tal de conèixer les avantatges o limitacions que poden 

suposar cada un a l’hora de realitzar accions autònomes per part dels carretons. 

D. Anàlisi dels carretons: S’estudia el funcionament dels carretons, a l’hora que es 

defineixen les parts de cada carretó per tal de saber quines hauran de ser modificades 

o de quines es podrà prescindir. 

E. Primer plantejament d’un algoritme: S’ha fet una primera aproximació de com haurien 

d’actuar els carretons en cada cas per tal d’observar on podríem trobar limitacions en 

el funcionament autònom. 

F. Estat de l’art de la tecnologia necessària: S’ha realitzat una cerca de possibles 

tecnologies que permetessin resoldre els problemes sorgits en el primer algoritme, i 

s’han replantejat les accions difícils d’aconseguir sense un operari dirigint el carretó. 

G. Definició i disseny de l’algoritme d’actuació:  A partir de les tecnologies disponibles i el 

plantejament del primer algoritme s’estableix un ordre de decisions del carretó per tal 

que aquest pugui realitzar accions de forma autònoma dins el magatzem. 

H. Desenvolupament de les tecnologies: S’ha desenvolupat l’ús que es donarà a cada 

tecnologia emprada en el carretó per tal que pugui fer una correcta presa de decisions 

de forma autònoma. 
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I. Comprovació de l’algoritme: S’ha comprovat que no hi hagin errors en l’algoritme final.  

J. Redacció de la memòria: S’han recollit tots els informes presentats i informació 

adquirida, i s’ha redactat el cos del TFM. 

 

Per la realització d’algunes d’aquestes tasques  es requereix haver-ne finalitzat d’altres 

anteriorment: 

 

ID Tasca Dependència 

A Estudi del projecte plantejat - 

B Anàlisi d’antecedents A 

C Anàlisi d’infraestructures A 

D Anàlisi dels carretons A 

E Primer plantejament d’un algoritme C,D 

F Estat de l’art de la tecnologia necessària E 

G Definició i disseny de l’algoritme d’actuació E,F 

H Desenvolupament de les tecnologies F,G 

I Comprovació de l’algoritme G,H 

J Redacció de la memòria B,C,D,F,G,H,I 

 

Un cop ordenades les tasques es va procedir a la distribució del temps. Tot i que algunes de 

les tasques es podrien haver fet a la vegada s’ha seguit un ordre per no solapar conceptes i 

s’ha distribuït cada tasca després de l’anterior de tal forma què no fos necessària la realització 

de dues tasques a la vegada. 

En el següent gràfic es pot observar la distribució de la feina per setmanes des de l’inici al final  

Fig. 15.1 Dependència entre tasques. 
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del quadrimestre: 
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Fig. 15.2 Distribució de tasques en setmanes. 
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16. Pressupost 

Aquest projecte ha estat realitzat amb la intenció de que en un futur sigui ampliat i s’implementi 

en un carretó tota la tecnologia descrita anteriorment, per tal de ser testejat en un magatzem 

real. Aquest fet suposaria un elevat cost per l’adquisició dels carretons i compra i acoblament 

dels diferents elements; però actualment el projecte únicament consta de la cerca de 

tecnologies viables i  per la realització només s’ha requerit d’un equip informàtic, el qual no 

inclourem al pressupost ja que ja es disposava d’aquest. S’ha realitzat amb un ordinador 

portàtil Packard Bell amb sistema operatiu Windows. 

 

 Cost [€] 

Ordinador portàtil 615 € 

TOTAL 2231,55 € 

 

Però com ja hem dit no inclourem aquest cost en el pressupost i per tant el cost d’aquest 

projecte queda definit únicament per les hores treballades.  

El projecte l'ha desenvolupat una única persona amb el rol de graduat en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials. Segons els salaris anuals definits pel BOE i les hores mitjanes 

treballades anualment, s’ha definit un sou de 25 €/h. La següent taula recull les hores 

dedicades a cada tasca del projecte i per tant el cost total del projecte: 

 

Tasca Hores[h] 

Estudi del projecte plantejat 11 

Anàlisi d’antecedents 9 

Anàlisi d’infraestructures 19 

Anàlisi dels carretons 19 

Fig. 16.1 Possibles costos del projecte 
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Primer plantejament d’un algoritme 23 

Estat de l’art de la tecnologia necessària 55 

Definició i disseny de l’algoritme 

d’actuació 

22 

Desenvolupament de les tecnologies 112 

Comprovació de l’algoritme 17 

Redacció de la memòria 46 

Reunions (amb desplaçaments) 25 

Preparació de la presentació (previsió) 25 

 

 

Hores totals[h] Cost hora [€/h] Cost total [€] 

383h 25 €/h 9575 € 

 

Com es pot observar en les taules anteriors, el cost d’aquest projecte ascendeix a un total de 

9575 €. 

Fig. 16.2 Hores de recursos humans. 
 

Fig. 16.3 Cost total del projecte. 
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17. Impacte Ambiental 

El que es desenvolupa en aquest projecte és un carretó autònom que en un futur podria ser 

comercialitzat a grans i mitjanes empreses per tal de reduir feina als operaris i evitar així el 

marge d’error que puguin suposar aquests. Això implica que la implementació d’aquest 

prototip només requereix la modificació de màquines ja existents i en funcionament 

actualment. Per tant, en quant a consum energètic, la diferència seria insignificant ja que 

aquestes màquines ja consumeixen actualment. 

El projecte podria utilitzar els carretons disponibles a les empreses i introduir el software i 

hardware necessaris per tal de convertir-los en autònoms. D’aquesta manera, els nous 

carretons no requeririen de nous materials contaminants o difícils de reciclar i el medi només 

es veuria afectat amb un possible increment del consum energètic de l’aparell, un impacte 

gairebé nul. 

Si això no és possible, els carretons vells haurien de ser suplantats en la totalitat per uns de 

nous i això implicaria una generació important de residus en cas que els vells no haguessin 

acabat el seu cicle de vida. 

Els nous carretons, però, haurien de funcionar amb motors elèctrics i per tant no emetrien 

tants gasos contaminants a l’atmosfera com actualment ho fan els de combustió interna i 

podrien utilitzar fonts d’energia renovables. Per altra banda, les bateries gastades són uns 

residus altament contaminants i difícils de reciclar. 

Quan una bateria deixa de funcionar es poden adoptar diferents mesures, seguint 

l’assessorament de tallers especialitzats. Una d’elles és l’anomenada regeneració de bateries, 

que és un procés que consisteix en l’eliminació dels materials que es van depositant en els 

elèctrodes de la bateria , normalment amb impulsos elèctrics. 

L’averia de les bateries també pot ser deguda a que qualsevol de les seves peces està 

deteriorada. En aquest cas es pot realitzar la reparació de les bateries a partir de la substitució 

de de les parts que no funcionen. Si es decideix canviar la bateria per una de nova, amb el 

procés de reciclatge es poden recuperar elements com el plom, l’àcid, i algunes parts 

metàl·liques o plàstiques. Aquest procés, a més d’aconseguir la revaloració dels residus, és 

essencial pel medi ambient.  
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També cal tenir en compte el fet que els carretons funcionarien de forma autònoma, i això 

evitaria el contacte dels treballadors amb aquestes màquines, i la menor entrada al magatzem, 

evitant així possibles accidents laborals. 

Es pot observar que l’impacte global tindria factors positius a llarg termini, ja que tot i generar 

una gran quantitat de residus en la primera etapa de canvi de la tecnologia, els nous carretons 

utilitzarien energies renovables i contribuirien a una millora de les condicions de l’aire del 

magatzem i el medi ambient. A més de millorar les condicions dels treballadors. 
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Conclusions 

En aquest projecte s'ha dut a terme una recerca del funcionament dels carretons i els 

magatzems convencionals per tal de dissenyar els algoritmes que definiran el comportament 

dels carretons autònoms. S'han plantejat uns algoritmes i s'ha fet un estudi de l'estat de l'art 

de les tecnologies necessàries per tal que aquests carretons funcionin. 

Ha sigut part important del treball el coneixement dels tipus d'estanteries i carretons, així com 

el funcionament dels magatzems convencionals, per tal de de conèixer les diferents accions 

que han de realitzar els carretons en cada moment, segons l'objectiu final que es vol 

aconseguir. 

Posteriorment s'ha estudiat les diferents parts que componen un carretó convencional, i les 

accions que s'encarreguen de fer cada un dels seus components. A més, cal tenir en compte 

l'operari, que és el cervell del carretó i, per tant, l'encarregat de la presa de decisions i de 

l'activació del funcionament de varis dels components del carretó. 

Tant el funcionament dels carretons com el dels magatzems eren coneixements desconeguts 

al principi del projecte i a partir d'informació obtinguda de manuals, vídeos, internet i altres 

projectes s'ha pogut comprendre la seva operativitat. 

Un cop coneixedor de les diferents limitacions d'un carretó sense operari i conscient de les 

capacitats que ha d'adquirir a partir de la implantació de altres components de l'enginyeria 

com sensors o actuadors, s'han definit els algoritmes que optimitzen el funcionament 

d'aquests carretons. S'han desenvolupat de manera que fossin viables a partir de les 

tecnologies actuals i posteriorment s'ha realitzat un estudi de la viabilitat de cada una de les 

innovacions que s'han d'implantar per tal de comprovar si els algoritmes podes executar-se 

correctament. 

L'objectiu del projecte era fer un estudi de la viabilitat dels carretons autònoms en el marc 

acotat d'un magatzem convencional i fer l'inici d'un projecte més gran, que és la implementació 

d'aquests. Com a resultat s'obté que la consecució d’un carretó que funcioni de forma 

autònoma és factible. 

L'estat de l'art de les tecnologies necessàries, permet la consecució d'un carretó capaç de 

funcionar sense la necessitat d'un operari. A partir de sensors es pot substituir la vista de 
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l’operari, i aquests permetran visualitzar l’entorn que envolta el carretó per tal de reaccionar 

davant de cada obstacle i poder prendre decisions segons cada situació. Es necessitarà d’un 

autòmat i un programa informàtic, que recollirà els algoritmes plantejats i detallats per tal de 

prendre les decisions correctes, segons la informació rebuda dels sensors implementats al 

carretó. A més, al mercat ja hi ha motors i canvis de marxa elèctrics que permetran una fàcil 

incorporació dels components electrònics al carretó i un fàcil acoblament amb l’autòmat. 

Actualment la localització en interiors és una tecnologia en desenvolupament i tot i que a partir 

d ela combinació de vàries tecnologies ja és possible obtenir el posicionament dels carretons 

amb precisions suficientment acurades per tal de realitzar amb èxit les seves accions, s’estan 

realitzant grans avenços i s’espera que en un futur pròxim sigui possible a preus molt més 

econòmics i amb precisions encara més fiables. 

Finalment, per tal de continuar el projecte amb la implementació del carretó, es necessitaria 

un equip d’enginyers, entre els quals hi hauria d’haver enginyers electrònics per tal d’escollir 

els sensors més adequats i acoblar-los entre ells i enginyers informàtics encarregats de 

programar els algoritmes de funcionament. A més es requeriria d’un enginyer industrial 

encarregat de controlar el procés i optimitzar el funcionament del carretó i l’acoblament dels 

nous components. 
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