
RESUM 
Problema de Programació de lots cíclics amb temps de preparació 

dependents e independents de la seqüència amb Aplicacions a 

Sistemes de pintura. 

 

Definir una manera eficient de seqüenciar una sèrie de productes en un 
procés productiu impacta de forma rellevant en la productivitat i en els costos de 
fabricació. 

 

En els processos de pintura de les empreses de fabricació de components 
per a la industria automotriu es realitza la seqüenciació de productes en base al 
programa mestre que indiquen els clients. El programa de fabricació es realitza 
seguint els requeriments de models i colors que és necessari entregar. En les 
fabriques amb estos processos la informació sobre les especificacions dels 
productes es sol rebre amb una finestra de temps molt curta, en alguns casos de 
tan sols 6 hores. Açò requereix una flexibilitat de resposta molt alta. Esta tesis 
analitza i busca la manera de millorar els procediments de seqüenciació per a 
minimitzar els canvis que generen un setup en els processos de pintura. 

 

La generació de setups en una planta de pintures de components 
d’automòbil poden ocórrer per dos circumstancies: 1) canvi en el model del 
producte i 2) canvi en el color utilitzar per a pintar. Estos casos ocorren de forma 
independent entre sí, es a dir, en un moment específic pot ocórrer un cas, un altre 
o ambdós al mateix temps. S’ha detectat que les tècniques de seqüenciació 
existents no contemplen la situació d’optimitzar un procés productiu de pintura 
minimitzant el número de canvis que es generen per les dues situacions 
presentades. 

 

La motivació principal en esta tesis es desenvolupar procediments de 
solució al problema de seqüenciació bi_objectiu en els processos de pintura donat 
que les tècniques existents per a minimitzar el número de setups no contemplen 
este cas. L’aplicació de les tècniques clàssiques resulta insuficient per a 
aconseguir la eficiència al generar una millor seqüencia. 

 

Es parteix del cas d’algunes empreses especifiques per a delimitar el 
problema en una sèrie d’hipòtesis de treball. Es fa una revisió de les referencies 
sobre el tema afins que inclouen la seqüenciació en processos amb circuit tancat, 
la programació cíclica i l’optimització de setups. Donades les hipòtesis de treball i 
la literatura existent es confirma la inexistència de models, mètodes i procediments 



en este entorn a excepció de dos referencies. Les hipòtesis inicials  foren 
ampliades per a canviar l’enfocament del problema: no únicament s’aborda el cas 
bàsic de minimitzar els número de canvis de model i de color sinó que s’analitza 
un segon problema: minimitzar el número d’espais buits que ocorren quan hi ha un 
setup causat per el canvi de model o color. En els dos casos es dissenyen nous 
models matemàtics en la forma de contar els espais buits amb horitzó incert en el 
model de buits que s’explica en profunditat. 

 

Donat que els dos problemes son NP_hard i s’exploren mitjançant 
programari d’optimització, ràpidament creixen en el temps de resolució. Per esta 
raó es justifica el desenvolupament de diferents procediments heurístics que 
proporcionen una bona solució computacional en un temps raonable. Per a tots 
estos procediments s’analitza un codi de programació que permet simular cada 
cas. En el problema sense buits es generen 27 procediments heurístics. En el cas 
amb buits han sigut 19 procediments. Per ambdós problemes es presenten 
conclusions sobre les heurístiques més eficients justificant-les tant des de el punt 
de vista estadístic, com d’anàlisis comparatiu amb el òptim teòric. 

 

Finalment  es presenten conclusions general son s’indiquen línies 
d’investigació futures, en les que es poden ampliar els problemes presentats i la 
possibilitat d’ampliar l’enfocament presentat a línies de fabricació bi_objectiu no 
necessàriament de sistemes de pintura. 

 

 

 

 

 


