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Objectius
de Projecte

Reduir els temps de curació

Uniformitzar en el comportament de l’assecador 

Obtenir minves homogènies en els productes
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Objectius
dels processos d’analítica

Predicció del temps que falta per a que un conjunt d’embotits estigui en l’estat “òptim” (ja és vàlid per a 
consum) mitjançant la utilització de variables existents en les dades. 
• Pes objectiu segons producte
• Funció de cost que determini el millor moment per finalitzar procés
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Objectius
dels processos d’analítica

Estudiar la uniformitat de l’assecador i estudiar conjuntament amb experts millores en els processos d’assecat.
• Estudi del comportament de l’assecador per zones

• Determinar zones amb comportament en la curació similars
• Estudiar efectes del procés d’assecat i disseny de l’assecador
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Objectius
dels processos d’analítica

Millora de l’algoritme de predicció de finalització de procés tenint en compte la no uniformitat de 
l’assecador.

• Segons pes objectiu del producte
• Funció de cost que determini el millor moment per finalitzar procés
• 2a iteració:

• Intentar que el model s’adapti a zones definides en l’estudi d’uniformitat
• Possibles zones:

• Files, passadissos
• Conjunt de carros
• Divisió per “cubs”



Marc de treball
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Marc de Treball

• Estudi d’un únic assecador (~44000 peces)

o 4 Files per 13 posicions de profunditat -> 52 gàbies

o Gàbies amb 7 pisos i (11-16) canyes per pis 

o Canyes amb 7-11 peces

• Estudi del comportament d’un únic producte (amb les seves
variants) 

• Procés d’assecat amb una durada aproximada de 13-14 dies

Descripció del cas d’estudi
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Marc de Treball

• Composició de matèria prima

• Control de pes per gàbia

• Control de Minva per peça

• Activitat d’aigua i pH

• Paràmetres ambientals de l’assecador 

• Dades ambientals 3D del procés de curació

Dades a treballar fruit d’un estudi inicial de detecció de variables importants i viabilitat



Algunes lliçons apreses
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Lliçons apreses

Situacions a tenir en compte en projectes d’IoT i analítica

• El bon funcionament i disponibilitat de la solució IoT assegura millors resultats en analítica

o És important invertir en bones antenes o instal·lar repetidors de senyal

o Cal estudiar la necessitat/viabilitat d’estratègies d’emmagatzematge i analítica en dispositiu

o Cal reservar pressupost per a substitució de dispositius

• És molt recomanable tenir sistemes/algoritmes que assegurin la bona qualitat de les dades

o La detecció automàtica de buits en les dades pot generar alertes que ho corregeixin

o Altres tècniques poden ser filtres de soroll i reconstrucció de buits mitjançant interpolació

• És important fer un manteniment dels sensors i dispositius IoT

o Les revisions periòdiques eviten la deriva en els sensors 

o Les tècniques de normalització de les dades i d’escalat de mesures permeten corregir desviacions 

• És important contextualitzar les dades per evitar confusions (Semàntica) 

o Cal assegurar la correcta identificació de posicions a l’espai 3D

• La integració entres sistemes de diferents proveïdors encara no es senzilla



Resultats obtinguts
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Sistema de monitorització d’assecadors

• Desplegament de:
o 156 dispositius IoT

• Dispositius autònoms (amb bateria)

• Sensors de Temperatura i humitat

• Identificats amb tags RFID

o 9 cèl·lules de càrrega

• Distribuïdes en 3 carros

• En tres alçades 

o 3 concentradors de comunicació

• Per recollir els dades dels dispositius IoT

• Connectats a la xarxa elèctrica

• Enviant dades als servidors en temps real 

o API d’accés a les dades

• Accés a les dades de forma diària

• Processos de neteja de dades

• Processos de detecció automàtica d’anomalies

Sensors IoT integrats amb sistema de producció
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Millores en el procés de curació

Durada i qualitat final del producte

Flora uniforme i estable a tot l’assecador. 

Millora del pH del producte final. La qualitat no podia empitjorar i ha 
millorat.

Gran millora en la capacitat del procés. Hem passat de 14 dies de 
procés de curació a 11. >20% de millora de capacitat per rotació 
anual.

Resultats preliminars satisfactoris en proves de curació augmentant la 
densitat de peces un 45%
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Sistema de presentació de dades del procés de curació

Python Notebooks
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Predicció de l’estat òptim dels fuets
Analitzant dades històriques de processos

Hora 275 de 
procés amb una 
fiabilitat de 80%

Hora 150: Quan acabarà el procés?
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Millor coneixement de l’assecador
Estudi per zones del comportament de l’assecador

• S’han aconseguit crear mapes de calor tridimensionals del comportament de les condicions de 

curació ambientals: Temperatura i humitat

• S’ha pogut comprovar empíricament que l’assecador analitzat cura els embotits de forma diferent 

en les diferents alçades d’aquest:

o S’ha aconseguit corregir el comportament diferencial de les propietats de pH i aW

o Respecte el pes, es treballa amb la no uniformitat de peces degut a l’alçada

• Es continua treballant per trobar altres patrons de comportament en l’espai tridimensional de 

l’assecador.



Conclusions
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Conclusions

• La digitalització dels processos productius permet la seva millora

o De 13-14 dies d’assecat a 11-12 -> increment de rotació d’un 20% anual

• La integració de dades és clau per a descobrir quins factors externs afecten als processos 

o La integració de les dades del sistema de climatització junt amb els sensors indica possibles correlacions 

entre variables

• L’ús de sensors IoT permet conèixer millor què passa en una etapa del projecte de la que es 

coneix poc i on l’accés és limitat per tal de millorar el seu control.

o Els sensors IoT ens permeten entendre millor el comportament de l’assecador en el seu espai 

tridimensional

• L’ús de dades històriques ens permet predir el comportament actual d’un procés i 

optimitzar-lo

La digitalització ens ha permés millorar el coneixement sobre els processos d’assecat
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