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Resum del Projecte Final de Carrera 

Aquesta memòria presenta el Projecte Final de Carrera basat en el control i 

l’auto atitza i àd’u aàesta i àde mescla de líquids, subministrada per la companyia FESTO.  

Els propòsits del projecte són: 

 La posadaà e à fu io a e tà deà l’esta i ,à deà a e aà ueà estigui llesta per ser 

utilitzada. 

 Laà p og a a i à d’un conjunt de processos, pe à talà d’automatitzar les diverses 

mescles de líquids. 

  La programació d’un control PID, que reguli el cabal del circuit davant una 

pertorbació, a à elà ualà s’e p i à di e sesà si tonies trobades analíticament, de 

manera que aquestes siguin comparades a fi de trobar els rendiments que ofereix 

cadascuna. 

 Laàp og a a i àd’u àte i alàt tilàa à laàfi alitatà ueàa uestàpe etiàaà l’usua ià

mitjançant una interfície gràfica accionar els diferents processos de mescles i 

monitoritzar el cabal del circuit i el valor del cabal desitjat. 

 Finalment fer del projecte un nou element de formació per a què l’Es olaà

d’E gi e iaà deà laà U i e sitatà áut o aà deà Ba elo a l’utilitzià e à p ti uesà

d’assig atu esàdeà u sosàsegüe ts. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest primer apartat es presentarà la informació necessària per entendre i tenir 

una idea bàsica del projecte.  

1.1 PRESENTACIÓ 

Elàp oje teà ueà s’e posaàaà o ti ua i àutilitza una estació de mescles subministrada 

per la companyia FESTO, a la figura 1 es pot veure un disseny on es mostra la tipologia dels 

elements pels que està composta,àiàu à o t olado àl gi àp og a a leàdeàl’e p esaàOMRON. 

 

 

 

 

Figura 1.  Disse  de l’esta i  de es les. Fo t: Ma ual d’i st u io s de l’esta i  (1) 
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L’esta i à deà es la disposa de quatre circuits de distribució de líquids, la figura 2 

exposa els tres circuits. Com es pot observar, cada circuit està connectat a un altre, com per 

e e pleàelà i uitàdeà eo pli e tàiàelàdeàpe to a i .àPe àtalàd’e ita à ueàelàlí uidà agiàpe àu à

i uità oàdesitjatàs’utilitze àlesà l ulesà a uals,àlesà ualsàta ue àoào e àelà i uit. 

 Circuit mescla: Circuit encarregat de portar els líquids des dels dipòsits 

dosificadors fins al principal. Funciona emprant les vàlvules pneumàtiques i la 

bomba principal. 

 Circuit reompliment: Circuit per portar la mescla del dipòsit principal als dipòsits 

dosificadors. Funciona emprant la bomba secundaria. 

 Circuit retroalimentat: Circuit tancat que comparteix part del circuit de 

reompliment i mescla realimentant el dipòsit principal amb el líquid de sortida 

d’a uest.àFu io aàe p a tàlaà o aàp i ipal.à 

 Circuit pertorbació: Circuit que condueix el líquid fins al dipòsit principal però per 

un camí diferent al principal. Funciona emprant la bomba secundaria. 

Els circuits de mescla i de reompliment pertanyen als processos automatitzats de 

mescla, mentre que els circuits de retroalimentació i de pertorbació a la part relacionada amb 

el controlador PID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ci uits p i ipals de l’esta i . Fo t: Ela o a i  p pia 
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1.3 TASQUES DE L’ESTAC)Ó DE MESCLES 

 En aquest apartat es definiran aquelles tasques que es podran sol·licitar des del 

te i alàt tilàià ueàl’esta i àju ta e tàa àelàPLCàs’e a ega a  d’e e uta .  

1.3.1 Receptes 

 Les receptes són els processos automatitzats que durant a terme els diferents tipus de 

mescles. En aquest apartat els dipòsits són expressats segons el seu etiquetatge, les 

efe iesàd’a uestsàesàpode àt o a àaàl’á e àB:àEtiquetatge i Connexions.  

En el projecte hi hauran cinc receptes: 

 Recepta en paral·lel 1: s'encarregarà de portar en paral·lel l'aigua destil·lada dels tres 

dip sitsàdosifi ado sàalàdip sitàp i ipalàú i a e tàa àu aà o a,àlaà M .à“’e t au à

una quantitat dels dipòsits dosificadors determinada de la manera següent: dels 

dip sitsàB àiàB às’e t au à à l,à e t eà ueàdelàB às’e t au à à l. 

 Recepta en sèrie: s'encarregarà de mesclar el líquid dels tres dipòsits amb diferents 

percentatges al dipòsit pri ipal.à Lesà ua titatsà se a :à delà B à s’e t au à à l,à delà

B202 30 cl i del B203 60 cl. 

 Recepta en paral·lel 2: s'encarregarà de portar en paral·lel l'aigua destil·lada dels tres 

dipòsits dosificadors al dipòsit principal amb la bomba 2M1 ta .à “’e t aurà una 

quantitat dels dipòsits dosificadors determinada de la manera següent: dels dipòsits 

B àiàB às’e t au à à l,à e t eà ueàdelàB às’e t au à à l. 

 La recepta dipòsits dosificadors al mateix nivell: s'encarregarà de deixar els tres 

dipòsits dosificadors a nivell baix, per corregir les alteracions de nivell.  

 La recepta dipòsits dosificadors: envia l'aigua destil·lada del dipòsit principal als 

dipòsits dosificadors, de manera que els emplena fins al nivell del sensor 2B2. 

1.3.2 Manual 

 L’op i à a ualàpe et àa io a à à lesà o esàià lesà l ulesàel t i ues,à o à l’usua ià

desitgi, de manera que podrà crear noves mescles no automatitzades.  

1.3.3 PID 

 L’op i àPIDàpe et à eu eàalàte i alàt til els senyals:  el valor  del cabalímetre i el 

valor de cabal a assolir en funció del temps. També permetrà escollir els paràmetres KP, KI i KD, 

per poder cercar sintonies, i el valor a assolir. 



Universitat Autònoma de Barcelona  Pelegrí Gargallo González 
Es olaàd’E gi e iaàdeàBellate a  Estació de Mescla de Líquids: Automatització i Control 
 
 
 

11 
 

1.4 DIRECCIONS 

 Les direccions utilitzades pels diversos dispositius són presentades en aquest apartat 

en el format canal i bit. Com es pot veure a les taules 1, 2, 3 i 4 els elements estan expressats 

sego sàelàseuàeti uetatge,àelà ualàesàpotà eu eàaàl’á e àB:àEti uetatàiàCo e io s. 

  

Part digital: Detectors Canal Bit 

2B2 1 2 

2B3 1 3 

2B4 1 4 

2B5 1 5 

2B6 1 6 

2B7 1 7 
        Taula 1. Direccions dels detectors. Font: Elaboració pròpia. 

 

Part digital: Actuadors Canal Bit 

2M1  0 1 

2M2 0 2 

2M3 0 3 

2M4 0 4 

2M5 0 5 
         Taula 2. Direccions dels actuadors. Font: Elaboració pròpia. 

 

Part analògica Canal Bit 

2M1  2002 -- 

Sensor de nivell 2005 -- 

2B1 2006 -- 

Sortida analògica 2000 01 
         Taula 3. Direccions de la part analògica. Font: Elaboració pròpia extreta de (2). 

 

Part PID Canal 

Valor seleccionat D10 

KP D11 

KI D12 

KD D13 

Sortida PID D200 
                       Taula 4. Direccions de la part PID. Font: Elaboració pròpia. 
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1.5 MOTIVACIONS  

Laà ealitza i àd’a uestàp oje te està motivada per dues fites: 

 Laà p i e aà o espo à aà l’ap e e tatgeà aà i ellà pe so al,à ueà i louà sa e à du à aà

terme un projecte amb tota la seva complexitat, posar en pràctica els 

coneixements adquirits al llarg de la carrera i aprendre el funcionament de 

l’esta i àdeà a eges, així com el funcionament del controlador lògic programable, 

llenguatge Ladder i programari utilitzat.  

 La segona correspon a aportar un nou element de formació, com ara programar 

u aà pa tà delà odià delà PLCà ià eu eà laà espostaà delsà o po e tsà deà l’esta i .à

D’a uesta manera es podrà oferir una relació més amplia, experimental i visual del 

funcionament de la indústria de procés així com una familiarització amb el món 

industrial als alumnes dels cursos següents.  

La figura 3 presenta les motivacions esquemàticament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 OBJECTIUS 

Els objectius fonamentals del projecte són: 

 La posada e  a a de l’estació de mescles: Comprovar que tots els dispositius 

funcionin i estiguin llestos per dur a terme els processos desitjats. 

 L’ela o a i  de es les auto àti ues i manuals: Programar un conjunt 

d’i st u io sà ueàdugui àaàte eàlesà es lesàde líquids de manera exacte, en la 

Figura 3. Motivacions. Font: Elaboració pròpia. 

Dur a terme un 
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quantitat del líquid, i elaborar u àalt eà o ju tàd’i st u io sà ueàpe eti àfe àu aà

es laà o t oladaàpe àl’usua i.à 

 El disse  d’u  o t olado  PID: P og a a à u à o ju tà d’i st u io sà pe à

disse a àu à o t olado àPID,àelà ualàs’e a eguiàdeà egular el cabal.  

 La comparació de sintonies: Trobar analíticament diverses sintonies amb el 

controlador PID dissenyat i dur a terme una comparació entre aquestes. 

 La o fe i  d’u a eina de formació: Fe àdelàp oje teàu aàei aàd’ap e e tatgeàpe à

alu esàd’anys següents.  

 

1.7 FASES 

Els objectiusàp ese tatsàe àl’apa tatà .  es poden distribuir  en les fases que presenta 

la figura 4. L’ei aàdeàfo a i àesàfo aàa àlesàt esàfases. 

   

 

 

1.7.1 Familiaritzar-se amb el sistema 

La primera fase del projecte consistirà en la familiarització del sistema per a conèixer 

els elements que hi intervenen, com est à ealitzadaà laà o e i ,à l’ali e ta i , els mòduls 

elèctrics, la integració del PLC amb l’esta i  i la connexió del terminal tàctil amb el PLC, 

aquesta es farà utilitzant el programari DeviceNet Configurator.  

Fases 

Familiarització 

Programació 

PID 

Figura 4. Objectius. Font: Elaboració pròpia. 
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1.7.2 Programació 

En aquesta fase es programaran,  en llenguatge Ladder, les instruccions necessàries 

per poder implementar les diverses receptes, les opcions manuals i el controlador PID. Per dur-

hoàaàte eàs’utilitza àelàp og a aàCX-Programer.  

D’alt aà a daà ta à esà p og a a à elà te i alà t tilà pe à pode à i i ia à lesà di e sesà

opcions automatitzades mitjançant una interfície gràfica, e à a uestà asà s’utilitza à elà

programari Designer, que és el que porta el terminal tàctil.  

1.7.3 Conèixer i utilitzar el control PID 

Conèixer el funcionament del controlador PID i implementar diferents sintonies  per 

fer un estudi del rendiment obtingut. 

1.8 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

Totàseguitàesàp ese taàl’estructura de la memòria organitzada en les parts mostrades a 

continuació, amb una breu explicació del que considera cadascuna d’a uestes. 

 Introducció 

El primer capítol presenta el projecte, les motivacions, els objectius iàl’estructura de la 

memòria. 

 Estudi de viabilitat  

Elà sego à apítolà e posaà laà i t odu i à deà l’estudià deà ia ilitat,à elsà a te ede ts,à laà

situa i àa tual,àlaàpla ifi a i àdelàp oje teàiàlesà o lusio sàdeàl’estudiàdeà ia ilitat.à  

 Controladors i comunicació 

El tercer capítol tracta la part teòrica dels PLCs, del llenguatge Ladder, del protocol RS-

232, de la comunicació DeviceNet, del procés i del controlador PID.  

 Funcionament i resultats 

El quart capítol mostra la part pràctica del projecte, és a dir, el funcionament i els 

resultats obtinguts.  
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 Conclusions 

El cinquè capítol manifesta la valoració personal, el seguiment de la planificació, les 

o lusio sàso eàl’ap e e tatge,àel grau de compliment dels objectius i les possibles 

ampliacions. 

 Bibliografia 

El vuitè capítol projecte els recursos consultats per dur a terme el projecte. 

 Índex de figures i taules 

S’e pose àlesàfigu esàiàtaulesàa àlaàp gi aàdeàsitua i . 

 Annex A: Descripció tecnològica 

L’a e à áà des iuà laà pa tà te ol gi aà deà l’esta i à deà es les,à delà PLCà ià delsà

components addicionals. 

 Annex B: Etiquetatge i connexions 

L’a e àBàesàp oposaàfe à o i e àalàle to àl’eti uetatgeàdeà adaàele e tàdeàl’esta i àià

o às’ha àsituatàlesà o e io sà sài po ta tsàdelàPLCàiàde la placa de connexions.  

 A e  C: Ma ual d’usua i 

L’a e àCà sàu à a ualàd’usua iào àapa ei àelà ueàs’haàdutàaàte e, amb els diversos 

programes, pe ào te i àelsà esultats,à o àa a:àlesà e eptes,àl’op i à a ualàiàelà o t olà

PID. 
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2. ESTUDI DE VIABILITAT 

2.1 INTRODUCCIÓ 

El present document pretén comprovar la viabilitat de la posada en marxa i 

l’auto atitza i à d’u aà esta i à deà es laà deà lí uidsà o ito itzadaà desà d’u aà pa tallaà t til.à

També expressar per què es vol projectar aquest estudi i explicar quina és la tecnologia 

necessària per dur-ho a terme. Per acabar es manifesta en les conclusions un resum de les 

ideesàe p essadesàiàs’a gu e taàlaà ia ilitatàdelàp oje te. 

2.1.1 Antecedents  

 L’es olaàd’E gi e iaàdelàCa pusàdeà“a adellàdeàlaàUáBàjaàfaàt es anys que va afegir als 

seusà la o ato isà u aà a uetaà d’u aà esta i à deà es lesà a à elà p op sità deà du à aà te eà u à

p oje teàsi ila àalà ueàs’e posaàe àa uestesàp gi es.àLaàfi alitatà aàse àa plia àelsàele e tsàdeà

formació dels alumnes de assignatures de Control Automàtic i/o Informàtica Industrial.  

2.1.2 Situació actual 

á tual e tà l’Es olaà d’E gi e iaà delà Ca pusà deà Bellate aà deà laàUáBà oà utilitzaà apà

a uetaà a à laà ueà p opo io a à u à e se a e tà sà o ple tà so eà l’auto atitza i à ià

o t olàd’u àsiste aàde procés. No obstant disposa de la tecnologia per efectuar el projecte, ja 

ueàl’esta i àdeà es laàhaàestatàt aslladadaàdeàl’Es olaàd’E gi e iaàdelàCa pusàdeà“a adell a 

la del Campus de Bellaterra, de manera que només cal dur a terme el projecte per facilitar 

l’ap e e tatgeàe àa uestaà at ia.à 

La situació actual deàl’esta i àdeà es laàdeàFE“TOà s la mateixa, ja que només disposen 

d’u àsolà odelàpe àaà adaàtipusàdeàesta i .ààààà 

2.2 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

2.2.1 Distribució dels recursos 

 2.2.1.1 Recursos humans 

El projecte consta únicament de dos individus: 

 Professor: “’e a ega  de dirigir, supervisar i coordinar l’estudia tàpe àaàlaà o e teà

realització del projecte. 
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 Estudiant: “’o upa  de dur a terme el desenvolupament del projecte per complir els 

objectius anteriorment proposats.    

2.2.1.2 Recursos materials 

áà o ti ua i à s’a o e e à elsà p i ipalsà e u sosà ate ialsà ià esà dist i uei e à e à elsà

o po e tsàdeàl’esta i àdeà es les,àe àelàprogrammable logic controller, en un ordinador de 

sobretaula i el programari.  

Estació de mescles 

 A la figura 5 pode à eu eàelsàele e tsà ueàfo e àl’esta i àdeà es les. 

 

 

 

 

 

A la figura 6 esàpode à eu eàlesàpa tsàdeàl’esta i àa o e adesàa te io e t. 

 

•Sis detectors de posició capacitiva (3). 

•Detector de cabal flotant (mecànic) (7). 

•Detector de cabal d'aletes (elèctric) (8). 

Detectors 

•Dues Bombes (9). 

•Tres vàlvules de bola de dues vies d'accionament pneumàtic (2). 

Actuadors 

•Placa de connexions (5). 

•Pantalla tàctil (1). 

Components adicionals 

•Canonades. 

•Dipòsit principal (6). 

•Tres dipòsits de dosificació (4). 
 

Elements passius 

 Figura 5. Ele e ts de l’esta i  de es les. Font: Elaboració pròpia. 
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Programmable logic controller 

 El programable logic controller o controlador lògic programable està format dels 

mòduls mostrats a la figura 7. 

 

 

 

 

Figura 6. Disse  de l’esta i  de es les. Fo t: E t eta de (1).  
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CJ1M CPU11  CJ1W-DRM21 CJ1W-MAD42 

CJ1W-MD232 

XW2D-40G6 

CJ1W-PA202 

Figura 7. Elements del controlador lògic programable. Font: Extretes de (3), (4), (5), (6), (7) i (8). 
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Ordinador de sobretaula 

 L’o di ado à ueà s’utilitzaà pe à fe à fu io a à elà p og a a ià t à lesà següe tsà

característiques: 

 Un processador AMD Athlon (tm) xp 1700+ amb una velocitat de 1467 MHz. 

 Una memòria RAM de 512 MB. 

 Una targeta gràfica NVIDIA RIVA TNT2 Model 64. 

 Dos ports serials. 

 Un disc dur de 24,4 GB. 

 De sistema operatiu empra Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Service Pack 4. 

Programari 

 De programari es farà servir el Cx-Programmer, DeviceNet Configurator i el Designer 6. 

2.2.1.3 Avaluació de riscos 

Abans de descriure totes les etapes del projecte, cal tenir en compte tots els 

imprevistos que poden sorgir i les repercussions que aquestes poden tenir. 

 Demora en disposar del material: És possible que no es disposi dels materials 

requerits per portar a terme el projecte en el temps previst deà a e aà ueàs’alla guiàlaà

durada del projecte. Per corregir mínimament el problema, e t eà s’espe aà pode à

accedir al material, s’a a ça àe àlaà e apta i àd’i fo a i àiàdeà o ei e e tsàte i s,à

això farà més fàcil i ràpida la acció davant el conjunt de tasques. 

 Dificultat en la comprensió de la informació: En principi, destinant el temps requerit a 

cadascuna de les tas uesàdeàpla ifi a i às’ha àdeàpode à o p e d eàtotsàelsà e uisitsà

intel·lectuals per donar resposta a les accions pràctiques com ara el muntatge i la 

programació del control de la maqueta.  

 Da s a l’esta i  i/o segu etat de l’usua i: Per evitar qualsevol imprevist que redueixi 

elà i ellàdeàsegu etatàpe àl’e uipài/oàusua iàesàllegi àdeti guda e tàelà a ualàdelà ueà

disposaàl’esta i àdeà es laàaàfiàdeàpode àa tua àdi sàdelsàlí itsàa otatsàpe ààFE“TO.  

2.2.2 Planificació de tasques 

En aquest apartat es mostra la organització de les diverses tasques amb les seves 

o espo e tsàetapesàiàu aà euàdes ip i àd’a uestes: 
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1. Reunió de planificació: Co ju tà deà eu io sà e t eà elà tuto à ià l’alu eà o à esà

detallen els principals aspectes de la organització del treball, com ara els 

ho a isàpe àa edi àalàla o ato i,àelsào je tiusàdelàp oje teàiàesàfaàl’e t egaàdelà

a ualàdeàl’esta i àdeà es la. 

 

2. Familiarització: L’estudia tàs’o upaàdeà o p e d eà ui aàesàlaàfu i àdeà adaà

o po e tàdeàl’esta i àdeà es la. 

 Lectura del manual de FESTO: “’estudie àelsà o po e tsàdeà a e aà

teòrica utilitzant el manual. 

 Lectura dels manuals de OMRON: “’estudie à elsà o po e tsà deà

manera teòrica utilitzant el manual. 

 Co ta te a  l’esta i  de es la: “’o se aàl’esta i à isual e tà iàesà

o pa aàa àl’explicació que es recull al manual de FESTO. 

 

3. Adapta i  de l’esta i : L’estudia tà u taài/oà e isaàelà o e teà u tatgeàdelsà

di e sosà o po e tsàdeàl’esta i àpe àfe àpossi leàlaà o u i a i àd’a uests. 

 Mu tatge d’ele e ts passius: Es comprova el correcte muntatge dels 

elements, com ara canonades i bastidor del PLC, i en cas de ser erroni 

oà oàesta à u tatàs’i stal·le .à 

  Mu tatge d’ele e ts a tius: Es verifica el correcte muntatge dels 

elements, com ara detectors i actuadors, i en cas de estar errats o no 

esta àa atsàs’i stal·le .à 

 Co e i  del PLC a  l’esta i : Esà e ise àlesà o e io sàdeàl’esta i àià

la placa del PLC per obtenir una comunicació òptima. 

 Connexió del terminal tàctil amb el PLC: “’e a i e à lesà o e io sà

del terminal tàctil i del PLC per obtenir la exitosa comunicació entre 

a uests.à“’usaàelàDe i eNetàCo figu ato àpe àa o segui -ho. 

 

4. Instal·lació del  software: L’alu eài stal·laàelàp og a a iàà e essa iàpe àpode à

o u i a àl’o di ado àa àelsàpe if i sàiàp og a a àelà odi.à 

 Instal·lació de controladors al PC: “’i stal·le à elsà p og a esà

i fo ti sà ueà pe et a à alà siste aà ope atiuà deà l’o di ado à

interactuar amb els dispositius perifèrics. 
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 Instal·lació de programari: “’i stal·le à elsàp og a esà i fo ti sà ueà

permetran al usuari programar el controlador PLC i la pantalla tàctil. 

 

5. Programació: L’estudia tà p og a aà elsà odisà e essa isà pe à alà o e teà

fu io a e tàdeàl’esta i . 

 Lectura de manuals: Pe à o te i à o io sà si uesà s’estudia à elà

llenguatge Ladder, així com diversos manuals dels programes CX-

Programmer i Designer 6.  

 Programació del PLC: Es programa el codi que utilitzarà el PLC per 

o t ola àiàauto atitza àl’esta i àdeà es les. 

 Programació del terminal tàctil: Es programa la interfície gràfica que 

o u i a àl’usua iàamb el PLC.  

 

6. Controlador PID:  

 Lectura controladors PID: Es llegeix informació relacionada amb el 

controladors PID. 

 Adaptació de la programació del PLC al controlador PID: Es porta a 

te eàl’adapta i  del programa Ladder. 

 Adaptació de la programació del terminal al controlador PID: Es porta 

aàte eàl’adapta i àdeàlaài te fí ieàg fi a. 

 

7. Test del sistema: L’estudia tà s’e a ega de comprovar el correcte 

fu io a e tà delà siste a,à ai íà o à delsà possi lesà e o s.à D’a uestaà a e aà

s’assegu aà o pli àa àlesào je tiusàp oposats. 

 Proves: Esà o p o aà elà fu io a e tà deà l’esta i , receptes i 

controlador PID. 

 Reunió test del sistema: L’estudiant i el professor es reuneixen per 

parlar sobre els resultats del test del sistema. 

Tot seguit es presenta a la figura 8 la taula de distribució de tasques. 
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Figura 8. Distribució de tasques. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 9. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia. 



Universitat Autònoma de Barcelona  Pelegrí Gargallo González 
Es olaàd’E gi e iaàdeàBellate a  Estació de Mescla de Líquids: Automatització i Control 
 
 
 

24 
 

A la figura 9 es pot observar el Diagrama de Gantt i veure com es connecten les tasques. 

Aquest diagrama permet tenir una visió global de tot el projecte. En vermell es pot observar el 

camí crític que en cas de que les tasques que el contenen pateixin canvis,  es retassarà tot el 

projecte. 

2.2.3 Viabilitat econòmica 

 Per estudiar la viabilitat econòmica del projecte cal tenir en compte el cost dels 

recursos materials i humans.  

 Cost dels recursos materials: Co à l’Es olaàd’E gi e iaà deà laàUáBà jaà

disposa de tots els materials el cost és de 0 euros. 

 Cost dels recursos humans: Com el projecte és realitzat per un 

estudiant i un professor tampoc hi ha cost econòmic en quant als 

recursos humans.  

Per tant es pot concloure que el projecte es viable en el marc econòmic. 

2.2.4 Viabilitat tècnica 

 Un cop escollida la tecnologia que es vol implementar podem afirmar que el projecte 

és viable tecnològicament, ja que la tecnologia existeix iàaà sàaà sàestaàaà l’a ast,à s a dir, 

l’Es olaàd’E gi e iaàdeàlaàUáB disposaàd’a uestaàte ologia. 

2.2.5 Viabilitat legal 

Com el projecte es porta a te eàdi sàdelsàlí itsàdelsàla o ato isàd’u aàu i e sitatàiàaà

sàl’esta i àest àpe sada,àú i aàiàe lusi a e t,àpe àaàlaàfo a i àdelsàestudia tsàel projecte 

és viable legalment. 

2.3 CONCLUSIONS 

“’ha à a ifestatàelsàpossi lesà is osà à ueàesàpode àp ese ta àdu a tà l’ela o a i àdelà

p oje teàiàs’ha àdo atàsolu io sàaà adas u àd’a uestsàdeà a e aà ueàs’espe aàpode à o pli à

a à itàelàplaàdeàtas ues.àD’alt aà a daàs’ha àa alitzatà adas u aàdeàlesà ia ilitats arribant a 

o lou eàa à ueàelàp oje teàesà ia leàe àelsàt esà a sàp ese tats.àTa às’ha àe posatàelsà

e u sosàhu a sàià ate ialsà iàs’haàpogutà o lou eà ueàta po àofe i a à apàdifi ultatàalà u sà

del projecte, ja que es disposa dels components tecnològics a la universitat i per tant no hi ha 

cap cost econòmic.  
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E à o lusi ,à s’espe aà ealitza à elà p oje teà deà fo aà satisfa t iaà ià apo ta à u à ouà

ele e tàdeàfo a i àaàl’Es olaàd’E gi e ia.à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitat Autònoma de Barcelona  Pelegrí Gargallo González 
Es olaàd’E gi e iaàdeàBellate a  Estació de Mescla de Líquids: Automatització i Control 
 
 
 

26 
 

3. CONTROLADORS I COMUNICACIÓ  

3.1 INTRODUCCIÓ 

 Aquest capítol fa una descripció teòrica sobre els PLCs, el llenguatge ladder, el protocol 

RS-232, la comunicació DeviceNet i el control PID. La descripció que es presenta és breu, si es 

té en compte que cada element dels anomenats té documents sencers dedicats a aquests, 

però intenta il·lustrar les nocions bàsiques per poder comprendre la base de la tecnologia 

utilitzada.àD’alt aà a daàesàdedi aà sàe te si àalàPLCàpe u à s’e t  ueà sà l’ei aàp i ipal 

ueàs’e p aàpe àdu àaàte eàelàp oje te.  

Elsà ele e tsà utilitzatsà e à elà p oje teà ià laà se aà des ip i à te ol gi aà esà t o e à aà l’á e àá:à

Descripció tecnològica. 

3.2 PLC 

3.2.1 Introducció històrica 

ElsàPLCsàapa ei e àaàl’a à àpe à espo d eàalàdesigààdeàlaài dúst iaàdeàl’auto il,àlaà

qual volia disposar de cadenes de producció automatitzades que poguessin seguir la evolució 

de les tècniques de producció i permetessin reduir el temps de començament de producció 

dels nous models de vehicles. Concretament la Divisió Hydramatic de la General Motors va ser 

la primera corporació en instal·lar el primer PLC, el qual va ser dissenyat per Bedford 

ásso iates,às’a o e àMODICONà .àálà àelsàa a tatgesàe e àta tà o ososà ueàalt esà

indústries utilitzarien els PLCs (9).   

3.2.2 Definició   

 Segons la definició del estàndard IEC 61131 un controlador lògic programable o un 

autòmat programable és una màquina electrònica programable dissenyada per ser utilitzada 

en un entorn industrial, que utilitza una mem iaàp og a a leàpe àl’e agatze atge intern 

d’i st u io sào ie tadesàaàl’usua i,àpe ài ple e ta àsolu io sàespe ífi ues,à o àa aàfu io sà

lògiques, seqüències, temporitzadors, comptadors i funcions aritmètiques; amb la finalitat de 

controlar mitjançant entrades i sortides (digitals i analògiques) diversos tipus de dispositius, 

màquines o processos(10).  

3.2.3 Avantatges 

 Els PLCs han estat dissenyats per fer front un entorn industrial hostil és per això que 

esta à adaptatsà pe à supo ta à u à g a à o eà d’ad e sitats,à o à a aà u à a gà a plià deà
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temperatures i humitat, vibracions, cops, radiofreqüències, soroll elèctric.  El principal 

desa a tatgeà ueàte e àelsàPLCsà sàelàseuàaltà ostàalho aàd’ad ui i -los. A la taula 5 es poden 

veure alguns dels avantatges que ofereix la lògica dels PLCs davant de la lògica de Relés. 

Lògica PLCs Lògica  Relés 

Reducció del cost a mesura que 
augmenta la complexitat del 
procés. 

A partir de 15 o 20 relés, el cost 
comparatiu supera el cost amb 
PLCs. 

Co su àd’e e giaà eduït. Majo à o su àd’e e gia. 
Ofereix una gran confiança 
degutàalsàele e tsàd’estatàs lid. 

 Poca confiança, format per 
parts mecàniques. 

Localització fàcil i ràpida de 
averies. 

Lent I més difícil de trobar 
l’a e ia. 

Muntatge més fàcil i ràpid. Muntatge lent i complexa. 

Redu i àd’espai. Necessita més espai. 

Gran ventall de funcions. Poques funcions. 

Ràpids canvis de la lògica de 
control. 

Un temps molt més gran per 
canviar la lògica de control. 

Flexibilitat de la configuració i 
programació. 

Els canvis de hardware són molt 
cars. 

Possibilitat de governar diverses 
màquines amb el mateix 
autòmat. 

No pot oferir el mateix. 

Manteniment econòmic més 
barato. 

Manteniment econòmic més 
car. 

  Taula 5. Avantatges de la lògica dels PLCs. Font: Elaboració pròpia basat en el document (10). 

   

3.2.4 Classificació dels PLCs 

 Es poden classificar els PLCs segons les seves funcions, capacitat, número de entrades i 

sortides, mida de memòria, aspecte físic, etc. Tot seguit es mostra un tipus de classificació (10): 

 PLCs deàtipusà o pa tes:à“ àPLCsà ueài o po e àu aàfo tàd’ali e ta i ,àlaàCPU,àels 

mòduls de E/S i els mòduls de comunicació en un únic mòdul principal. Permeten 

o t ola àdesàdeàpo uesàE/“àfi sàaà e te a s.à“’utilitze à ua àelàp o sà oà sàcomplexa 

i no reque ei àu àg a à o eàd’e t adesàiàso tidesài/oàdeà dulsàespe ials.  

 PLCsàdeàtipusàModula :àá uestsàPLCsàesà o pose àd’u à a kàoà astido ào à a àfi atsà

elsàdi e sosà duls,àd’u aàfo tàd’ali e ta i ,àdelàp o essado ,ààdeà dulsàdeàE/“,àdeà

mòduls de comunica io s.àD’a uestàtipusàdeàPLCàhiàhaàdesàdelsàa o e atsàMi oPLCà

que poden controlar gran quantitat de E/S, fins als PLC de grans prestacions que 

suporten miles de E/S.  Dins dels PLCs modulars hi ha també dues classificacions: 
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 Estructura Americana(també anomenats semimodulars): Els mòduls E/S estan 

separats de la resta del PLC que està contingut de manera compacte en un sol 

mòdul. 

 Estructura Europea: Cada mòdul realitza una funció específica, és a dir, tots els 

mòduls estan separats.  

Un cop descrita la classifi a i à pode à es e ta à ueà elà PLCà ueà s’utilitzaà e à a uestà

p oje teà sà odula àiàd’est u tu aàEu opea.  

3.2.5 Arquitectura del PLC 

 Els PLCs estan compostos dels blocs que mostra la figura 10. A continuació es fa un 

breu resum de cada bloc (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1 CPU 

 Laà u itatà e t alà deà p o essosà sà o à s’e e utaà elà p og a aà deà o t olà delà p o s.à

Aquesta llegeix les entrades i posteriorment processa la informació per enviar la informació 

tractada al mòdul de sortida.  

 

 

Figura 10. Diag a a dels lo s d’u  PLC. Font: Extreta de (10)  
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Les seves funcions són: 

 Vigila à ueà elà te psà d’e e u i à delà p og a aà d’usua ià oà e edei ià d’u à dete i atà

temps màxim (temps de cicle màxim). 

 E e uta àelàp og a aàd’usua i. 

 C ea à u aà i atgeà deà lesà e t ades,à jaà ueà elà p og a aà d’usua ià oà haà d’a edi à

directament a les entrades. 

 Re o a à l’estatàdeà lesà sortides en funció de la imatge de les mateixes obtingudes al 

fi alàdelà i leàd’e e u i àdelàp og a aàd’usua i. 

 Testejar el sistema. 

3. . .  Font d’alimentació 

 Fe tàúsàd’u aàte si àe te io àp opo io aàlesàte sio sà e ess iesàpe àalàfu io a e tà

dels dive sosà i uitsà ele t i sà delà PLC,à aà sà disposaà d’u aà bateria per mantenir el 

programa i algunes dades a la memòria com a prevenció, per si s’e ti gís la tensió exterior. 

3.2.5.  Bloc d’entrades 

 “’e a egaàd’adapta àià odifi a àdeà a e aà o p e si leàper a la CPU els senyals que 

p o e e àdelsàdispositiusàd’e t ada,à o àa aàelsàdete to sà apa itius. 

3.2.5.4 Bloc de sortides 

 “’e a egaàdeàdescodificar els senyals procedents de la CPU, els amplifica i els envia 

als dispositius de sortida o actuadors, com ara les bombes. 

 Els mòduls de E/S analògics poden ser mòduls intel·ligents que poden executar 

funcions com ara el control PID. 

3.2.5.5 Consola de programació 

 Pe età o u i a àaàl’ope a iàa àelàsiste a,àfe tàpossible la programació i la posada 

a punt dels programes. Hi ha consoles que permeten simulacions i poden estar constituïdes 

per un dispositiu de presentació visual o bé un ordinador personal. Les funcions bàsiques de la 

consola són les següents: 

 Transferència i modificació de programes. 

 Verificació de la programació. 

 Informació del funcionament dels processos.  
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3.2.5.6 Perifèrics  

 Els perifèrics no intervenen directament en el funcionament del PLC, però faciliten la 

fei aàaàl’ope a i.à 

3.2.6 Cicle de funcionament del PLC 

Al encendre un PLCà s’e e ute à i i ial e tà u à o ju tà deà uti esà deà a e aà

se üe ial,àpe àl’autoàdiag sti à ià i i ialitza i ,à iàpe àl’e e u i àdelàp og a a,à ueààesàpo taàaà

terme de forma cíclica.  

A continuació a la figura 11 es mostra un diagrama del cicle de funcionament del PLC. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diag a a del i le fu io a e t d’un PLC.   Font: Extreta de (9)  
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Mirant el diagrama de la figura 11 esàpotà eu eà ueàlaà uti aàd’i i ià o sàs’e e utaàu à

sol cop i com acte seguit el PLC entra en un procés cíclic que consta principalment de tres 

passos: 

1. La lectura de les entrades. 

2. Elàp o essa e tàdeàlaài fo a i àsego sàelàp og a aàdeàl’usua i. 

3. La modificació de les sortides. 

áà adaà i le,à aà sà delà p og a aà deà l’usua i,à ta à s’e e ute à petitesà uti esà deà

revisió, verificant de manera permanent que el programa estigui funcionant de forma 

adequada. 

 

3.3 LADDER 

Els llenguatges amb els que treballa un PLC es poden dividir en: 

 Llenguatges gràfics: “ à elàdiag a aà d’es alaà Ladde ,à elà diag a aà deà Blo sà

Funcionals i Grafcet. 

 Llenguatges literals: Llistaàd’i st u io sàiàte tàest u tu at. 

E à elà p oje teà s’utilitza à elà lle guatgeà Ladde , també anomenat llenguatge de 

o ta tes,à ià sà elà ueà pe et à des iu eà elà o ju tà d’a io sà o se uti esà oà p o essosà deà

manera que el PLC ho pugui interpretar i dur a terme.  

El llenguatge Ladder és un llenguatge gràfic, derivat del llenguatge de relés. Mitjançant 

símbols, com ara contactes i bobines, disposats en branques, permet crear la lògica necessària 

per dur a terme els processos (11). Les branques tenen origen en una barra vertical que es 

t o aàaàl’es ue aàdelàdiag a aàiàelàflu àdelàse alà aàdeàesquerra a dreta, acabant sempre a la 

barra vertical que es situa a la dreta (12). 

Els contactes són elements a avaluar, per decidir si activar o no les sortides, i són 

variables lògiques que poden prendre dos estats (1 o 0),àelsà ualsàp o e e àd’e t adesào relés 

interns del PLC (11). A la figura 12 es poden observar els dos tipus de contactes. El contacte 

o e tàesàta aà ua à epàu à àiàelà o ta teàta atà ua à epàu à às’o e. 
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Com a sortides en el programa del PLC no nomes es prenen a les sortides que el 

sistema posseeix físi a e tà apàaàl’e te io ,àsi à ueàta à lesà ueàesà o ei e à o àaà el sà

i te sàoà a ues.àá uestsàesà ost e àa àelà sí olàd’u aà o i aà ià s n variables lògiques 

amb dos estats (0 i 1). La figura 12 ost aàelàdisse àd’u aà o i a.àTa tà lesà o i esà o àelsà

contactes tenen una direcció, com per exemple 1.02, on es posa el canal abans del punt i tot 

seguit el número de bit. 

Hià haà u à g a à ú e oà d’instruccions que es poden utilitzar, com ara comptadors i 

te po itzado s,à d’alt aà a daà laà i st u i à p i o dialà sà laà END,à ueà a aà elà fi alà delà

programa.  

Segons com es situïn els contactes poden formar instruccions AND, OR o NOT. De 

manera que si es situen en sèrie formen una instrucció lògica AND, en paral·lel una OR i si 

s’utilitzaà u à o ta teà egat o tancat una NOT. La figura 13 p ese taà isual e tà elà ueà s’haà

explicat. 

 

 

 

 

 

 

Pe à p og a a à e à Ladde à s’utilitza à elà p og a aà CX-Programmer, per veure 

i fo a i à sàe te saàso eàelàlle guatgeàiàelàp og a aàesàpotà o sulta àl’á e àC:àMa ualà

d’usua i. 

Figura 12. Contactes i bobina Ladder.  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 13. Instruccions lògiques amb contactes.  Font: Extreta de (13). 
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3.4 COMUNICACIÓ SERIAL 

 Da a tà deà laà g a à a ietatà d’e uips,à siste esà ià p oto olsà ueà e istei e à aà sorgir la 

e essitatàd’u àa o dà ueàpermetés als equips de varis fabricants comunicar-se entre si. Per 

aquest motiu la EIA (Electronics Industry Association), a finals dels anys seixanta, va elaborar la 

norma RS-232, la qual defineix la interfície mecànica, els pins, els senyals i els protocols que 

han de complir la comunicació serial (13). La norma RS-232 permet intercanviar dades binaries 

entre un DTE (Equip terminal de dades) i un DCE (Equip de comunicació de dades) (14). Tot 

seguit a la taula 6 es poden veure algunes característiques. 

Característiques RS-232 

La comunicació serial rep i envia laài fo a i àu à itàda e eàd’u àalt e,àaàdife iaàdeàlaà o u i a i à
en paral·lel que pot enviar bits alhora.  

Normalment el connector RS-232 consisteix en un connector D-Sub 25, 25 pins, o D-Sub 9, 9 pins. 

Existeixen dos tipus de comunicacions serials: 
 Laà sí o a:à áà sà aà s,à d’u aà lí iaà deà t a s issi à deà dadesà sà e essa ià u aà lí iaà pe à

transmetre els polsos de rellotge. 
 La asíncrona: No utilitza polsos de rellotge, la duració de cada bit està determinada per la 

velocitat amb la qual es realitza la transferència de dades. 

Els nivells de voltatge que compleixen totes les normes RS-232 són els següents: 
 Un 1 lògic està comprés entre els voltatge entre -5 V i -15 V, en el transmissor, i entre -3 V i -

25 V, en el receptor. 
 Un 0 lògic està comprés entre +5 V i +15 V, en el transmissor, i entre +3 V i +25 V, en el 

receptor.    

La velocitat està estandarditzada en bauds: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400. 4800, 9600, y 19200. 
Taula 6. Característiques principals de la norma RS-232. Font: Elaboració pròpia extreta de (13) i (14). 

 

3.5 DEVICENET 

3.5.1 Introducció 

 DeviceNet és una implementació del protocol Common Industrial Protocol (CIP) 

presentat en 1994 per xarxes de comunicacions industrials. DeviceNet utilitza el protocol 

Controller Area Network (CAN) per  enllaçar les dades i per a l’a sàalà edi,à sàaàdi ,àlesà apesà

2 i 1 del model Open System Interconnection (OSI), respectivament (15).  

 “’utilitzaà p i ipal e tà e à l’i te o e i à deà o t olado sà i dust ialsà ià dispositius de 

E/S. Aquest sistema pot ser configurat per operar en una arquitectura mestre-esclau o en una 

arquitectura punt a punt.  

 Una xarxa DeviceNet pot disposar de fins a seixanta-quatre dispositius, els quals van de 

àaà à odes.àáà o ti ua i às’e pli a a  breument les capes de DeviceNet (15).  
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3.5.2 Capa Física 

 DeviceNet utilitza una topologia de xarxa del tipus bus principal/derivació que permet 

ueà ta tà elà a leà delà se alà o à elà deà l’ali e ta i à estigui à p ese tsà e à elà atei à a le.à

Aquesta alimentació és subministrada per una font connectada directament a la xarxa i 

posseeix les següents característiques: 

 Alimenta a 24 V DC. 

 Laàso tidaàDCàest àaïlladaàdeàlaàd’e t adaàáC. 

 La capacitat de corrent és compatible amb els equips instal·lats. 

 La mida total de laà a aà a iaàd’a o dàaàlaà elo itatàdeàt a s issi :àPe à àK ps,à à

m; per 250 Kbps, 250 m; i per 500 Kbps, 100 m. 

Per evitar reflexions de senyal a la línia, es recomana la instal·lació de resistències de 

terminació en les extremitats de la xarxa, do sà laà faltaà d’a uestes,à potà p o o a à e o sà

intermitents. El resistor ha de posseir les següents característiques: 

 121 Ω. 

 0,25 W. 

 1 % de tolerància. 

3.5.3 Capa de Enllaç de Dades 

 á uestaà apaà sà defi idaà pe à l’espe ifi a i à delà CáN,à elà ualà defi ei à dosà estatsà

possibles: el dominant (nivell lògic 0) i recessiu (nivell lògic 1). CAN utilitza el Carrier Sense 

Multiple Access/Non-Destructive Bit Arbitration (CSMA/NBA) per accedir al medi físic. Això 

significa que el node, abans de transmetre, ha de verificar si el canal està lliure i si ho està pot 

t a s et e,à si à haà d’espe a .à CáNà defi ei à uat eà tipusà deà teleg a esà data,à e ote,à

overload, error), però DeviceNet utilitza únicament el frame de dades i el frame de errors.  

3.5.4 Capa de Transport i Xarxa 

 DeviceNet requereix que una connexió sigui establerta abans de que hi hagi un canvi 

de dades amb el dispositiu. Per establir aquesta connexió, cada node del DeviceNet ha 

d’i ple e ta  el Unconnected Message Manager (UCMMO) o el Group 2 Unconnected Port.  

 Els telegrames de DeviceNet són classificats en grups, els quals defineixen funcions i 

prioritats específiques. Aquests telegrames utilitzen el camp identificador, que està format per 
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11 bits, del frame de dades CAN per identificar únicament cadascun dels missatges i assegurar 

el mecanisme de prioritats CAN.  

 Un node DeviceNet pot ser client, servidor o els dos alhora.  

3.5.5 Capa d’Aplicació 

 DeviceNet utilitza el protocol CIP a la capaà d’apli a i .à Ésà u à p oto olà est i ta e tà

orientat a objectes i utilitzat també per la implementació ControlNet i per la EherNET/IP. La 

figura 14 p ese taàl’est u tu aàdelàp oto olàCIP.àá uestàp oto olà sài depe de tàdelà ediàfísi àià

deàlaà apaàd’E llaç de Dades, i té els següents objectius: 

 Transportar les dades de control dels dispositius de E/S. 

 Transportar les informacions de configuració i diagnòstic del sistema. 

Un node DeviceNet sà odelatà pe à u à o ju tà d’o je tesà CIP,à elsà ualsà e apsule à

dadesàiàse eis,àiàdete i e àd’a uesta manera el seu comportament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura de capes del protocol CIP. Font: Extret de (16). 
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3.5.6 Modes de comunicació 

 El protocol DeviceNet té dos tipus bàsics de missatges (16):  E/S i explícit. Cadascun 

d’a uestsà sàade uatàpe àaàu àdete i atàtipusàdeàdades. 

 E/“:à Tipusà deà teleg a aà sí o ,à ueà s’e a egaà delà desplaça e tà deà dadesà

prioritàries entre un productor i un o més consumidors.  

 Explícit:à Tipusà deà teleg a aà d’úsà ge e alà ià oà p io ita i.à Utilitzatà p i ipal e tà e à

tasques asíncrones com ara parametrització ià o figu a i àdeàl’e uipa e t. 

 

3.6 PROCÉS 

El procés per dur a terme el control de cabal està representat a la figura 15 , on es pot 

eu eà u à siste aà eali e tat.à Est à fo atà pelà PLCà ueà s’e a egaà d’e ia à u à a alà de 

referència (el senyal Qr), obtenir la diferència (el senyal E) entre Qr i el cabal de sortida Q0 i 

finalment utilitzant un controlador PID enviar el senyal de tensió Vpid. El procés P1(S) amb la 

te si àVpidàp oduei àelà a alàQ à ueàfo a àpa tàdelà a alàQ .à“iàs’a ti aàelàse alàdeàtensió 

Von el procés P2(S) produeix la pertorbació  anomenada Qd, que resta intensitat al cabal Q1 

o te i tàelà a alàfi alàQ .àElà a alí et eàel t i às’e a ega àd’apo ta àelà alor del cabal Q0 

al PLC per a què a uestàpuguiào te i àelàse alàd’error E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 16 es pot veure detallat el procés P1(S) i el procés P2(S).  Així doncs, el procés P1(S) 

est àfo atàpe àlaà o aà M à ueà sàl’e a egadaàdeàp odui àelà a alàQ à ueàesàdiposita àalà

 

Figura 15. Sistema retroalimentat. Font: Elaboració pròpia 
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o te ido àp i ipalàdeà l’esta i ,à e t eà ueàelàp o sàP “ àest à fo atàper la bomba 2M2 

ueà sàl’e a egadaàdeàp odui àelà a alàQd.àá uestaàpe to a i ,à o àesàpot veure a la figura 

16, es produeix degut a que la bomba 2M2 i 2M1 comparteixen part del circuit de distribució 

delàlí uid.àPe àtalàd’assoli àelà a alàdesitjatàelà o t olado àPIDàhau àd’aug e ta àlaàte si àVpidà
per aconseguir que la bomba 2M1 produeixi el cabal demanat, quan la bomba 2M2 enviï el 

lí uidàdelà a alàQ àpe àl’alt eà i uità ueàdese o aàalà o te ido . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 PID 

3.7.1 Introducció 

Al 1922 Minorsky va demostrar la importància del controlador PID. La funció 

proporcional es va conèixer des del principi del relé. No obstant, la part integral no es va 

conèixer fins al 1920 i la derivativa fins al 1930 (16). 

Els controladors PID són suficients per resoldre el problema de control de moltes 

aplicacions a la indústria. El seu ús és tant extensiu a la indústria que el 95% dels llaços de 

control en aplicacions industrials són del tipus PID (17). 

 Figura 16. Sistema retroalimentat amb processos detallats. Font: Elaboració pròpia. 
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3.7.2 Definició 

 El controlador PID (Proporcional, Integral i Derivatiu) és un controlador realimentat 

a àelàp op sitàd’a o segui à ueàl’e o àe àestatàesta io a i,àe t eàelàse alàdeà efe ia, en 

aquest projecte el cabal desitjat, i el senyal de sortida del sistema, en el projecte el cabal de 

sortida Q0, sigui zero (17).  

El controlador PID consta de tres paràmetres (18): 

 Proporcional: La constant KP que es pot observar a la figura 18 s’utilitzaàpe àajusta àelà

valor del guany del controlador. Aquesta acció disminueix el temps de pujada, 

incrementa el sobre-pi àià eduei àl’e o àesta io a i.à 

 Integral: La constant KI que es pot observar a la figura 18 indica la velocitat amb la que 

es repeti àl’a i àp opo io al davant deàl’e o àa u ulat. Aquesta acció disminueix el 

temps de pujada, incrementa el sobre-pi àiàeli i aàl’e o àesta io a i. 

 Derivativa: Aquesta acció es manifesta quan hi ha un canvi en el valor absolut de 

l’e o àde manera que té un efecte predictiu sobre la sortida del procés. Aquesta acció 

ofereix poc canvi sobre el temps de pujada, disminueix el sobre-pic i ofereix també poc 

a iàso eàl’e o àesta io a i.à 

La figura 17 ost aà u à siste aà et oali e tat,à o à s’o se aà u aà pertorbació que 

s’afegei à aà laà so tida,à deà a e aà ueà elà o t olado à haà d’e a ega -se de que el procés 

modifiqui les seves característiques per anul·lar els efectes de la pertorbació. També es pot 

veure el controlador PID expressat com a K(S) i els diferents senyals que componen el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

K(S) 

Figura 17. Sistema retroalimentat especificant K(S). Font: Elaboració pròpia. 
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L’algo it e PID es pot veure a la figura 18, aquest formarà el senyal de sortida del 

controlador. També es pot observar la funció de transferència del controlador PID en el domini 

S, on Kp és la constant proporcional, on Ki és la constant integral i on Kd és la constant 

derivativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Algoritme i funció de transferència PID 

Igualtats entre les constants 

Senyal de sortida del controlador  D I P 

Funció de transferència PID en el domini S 
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3.7.3 Sintonia Ziegler-Nichols en llaç tancat 

Per tal de que el controlador PID satisfaci les especificacions de funcionament, com ara 

la velocitat de resposta al seguiment del senyal de referència o el rebuig de pertorbació, cal 

ajustar els seus paràmetres mitjançant la utilització de regles de sintonia.  

Per trobar els paràmetres de la sintonia de Ziegler-Nichols en llaç tancat cal anular les 

parts integradora i derivativa del controlador PID. ái às’a o seguei àadapta tàlaà o sta tàTI  a 

infinit i la constant TD aàze o.àTotàseguitàs’haàd’aug e ta àlaàKP des de zero  fins aconseguir un 

valor crític, anomenat KU o KC, i obtenir una ona oscil·ladora amb la mateixa amplitud per a 

adaà pi à ià laà atei aà lo gitudà d’o aà pe à aà adaà i le. Elà pe íodeà d’os il·la i à s’a o e a TU. 

á uestesà duesà o sta tsà s à lesà ueà s’empraran per aconseguir els paràmetres del 

controlador PID, a la taula 7 es pot veure la seva conversió.. A la figura 19 es pot veure la ona 

oscil·ladora. 

  

 

 

 

 

 

 

Tipus de controlador PID 
(Paràmetres) 

Llaç tancat 

Kp 0,6Ku 

Ti 0,5Tu 

Td 0,125Tu 

Taula 7. Paràmetres de Ziegler-Nichols en llaç tancat per controlador PID. Font: Elaboració pròpia basada en (19). 

    

 

 

Figura 19. Ona oscil·ladora de Ziegler-Nichols. Font: Elaboració pròpia 
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En el projecte s’utilitza a àt esàtipusàdeàsi to ies: 

 Sintonia 1: Ziegler-Nichols en llaç tancat. 

 Sintonia 2: Modificant la constant integradora de la sintonia 1 aconseguir una 

millor resposta a la pertorbació. 

 Sintonia 3:  Modificant la constant derivativa de la sintonia 1 aconseguir una 

millor resposta al senyal de referència. 
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4. FUNCIONAMENT I RESULTATS 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest tema p ese taà elà fu io a e tà ueà s’haà deà du à aà te eà pe à a ti a à lesà

e eptes,àl’op i à a ualàiàelà o t olado àPID.àTa àpresenta els resultats relacionats amb les 

sintonies PID. 

Per tenir un major coneixement sobre el funcionament dels programes utilitzats en el 

projecte i lesàpassesà ueàs’ha àdutàaàte eàa àa uests, com ara  els codis del llenguatge de 

contactes i la interfície gràfica, es pot consulta à l’á e à C:à Ma ualà d’usua i. Aquesta 

i fo a i às’haàposatàe àu àa e àpe àfa ilita àlaàle tu aàdelàt e allàalàle to . 

4.5 FUNCIONAMENT 

“’haàe llaçatàelàdispositiuàte i alàa àelàPLCà itja ça tàDe i eNetàCo figu ato ,às’haà

i ple e tatàelà odiàdeà o ta tesà ià s’ha àdisse atàelsàg fi sà iàop io s,àpe àa io a àdesàdelà

terminal tàctil el codi de contactes i per poder cercar sintonies PID. 

4.5.1 Menú principal 

Qua à l’usua ià esà disposaà da a tà l’esta i à laà p i e aà p gi aà ueà t o a és el menú 

principal, el qual es pot observar a la figura 20. Hi ha quatre opcions: 

 Receptes. 

 Manual. 

 PID. 

 Ajuda. 
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4.5.2 Receptes 

4.5.2.1 Menú receptes 

Pressionant sobre el botó receptes es salta a la pàgina menú receptes i es posa aà àelà

bit lògic que habilita les receptes (3300.03 en el codi Ladder). La pàgina es pot veure a la figura 

21, on es poden veure els botons que permeten accedir a les diverses receptes i també els 

oto sàpe àto a àalà e úàp i ipalàiàd’ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Menú principal (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 21. Menú receptes (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 
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4.5.2.2 Comprovació de receptes 

Qua às’a io aàu à ot àdeà e eptesàesàsaltaàaàlaàp gi aàdeà o p o a i ,àespe ífi aàpe à

cada recepta.àá uestesàp gi esài fo e àaàl’usua iàdeàlaàposi i à ueàha àdeàte i àlesà l ulesà

a ualsà ià itja ça tà i di ado sà d’il·lu i a i à ui à sà l’estatà deà adaà detector. Quan la 

o p o a i àest àe llestidaà l’usua iàpotàa io a àelà ot à segui , el qual accionarà la recepta 

es i i tà u à à l gi à aà laà di ecció corresponent. La figura 22 presenta la pàgina de 

comprovació de la recepta en paral·lel 1 amb els indicado sàd’il·lu i a i àdeà a e aà o e teà

per poder ser accionada. Els altres botons permeten tornar al menú receptes, al menú 

p i ipalàiàa io a àl’ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.3 Simulació 

 Pe àtalàdeàfe àu àsegui e tàdelsàdete to sàiàa tuado s,às’haàdisse atàu à i uitàa àelsà

ele e tsàp i ipalsà ueàdisposaàl’estació de mescles. A la figura 23 es pot veure aquest circuit, 

els indicadors d’il·lu i a i , un aparell mesurador, un camp numèric i el botó que permet 

saltar al menú principal de nou.  

 

 

Figura 22. Comprovació de recepta en paral·lel 1 (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 
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4.5.3 Opció Manual 

Co à jaà s’haà dità a te io e tà a uestaà op i à faà possi leà ueà l’usua ià utilitzià elsà

a tuado sà o à ellà s’esti i.à Desà delà e úà p i ipalà li a tà aà Ma ualà esà saltaà aà laà p gi aà

comprovació, que es similar a la de la figura 22.àQua àesà li aàsegui àesàposaàaà àel valor lògic 

que habilita el menú manual i es salta a la pàgina simulació manual, la qual es pot veure a la 

figura 24,à ueà sà oltàse la tàaàl’alt eàsi ula i àa àl’afegitàd’u sàpolsadors que permeten 

accionar els bits que governen aquests actuadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Simulació recepta en paral·lel 1 (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 24. Simulació manual (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 
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4.5.4 PID 

L’op i àPIDàesàsele io aàdesàdelà e úàp i ipal,à ua àesà li aàa uestaàdo aàpasàaàu aà

pàgina de comprovació igualment similar a les anteriors.à Qua à s’a io aà segui ,à laà pa tallaà

salta a la pàgina PID pròpiament, a la figura 25 es pot veure.  

Cal tenir en compte que el selecto àD/áàhaàd’esta àe àa al gi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar a la figura 25 esà disposaà deà sisà a psà u i s,à d’u à T e dà

Window i dos polsadors.àP i e às’haàd’es iu eàu à alo à u i àpel valor del cabalímetre, Kp, 

KI i KD. Tot seguit es pot accionar el polsador PID per a què l’esta i àesàposi en funcionament i 

anar visualitzant al gràfic i als camps numèrics la progressió de les variables. Per acabar quan 

l’usua iàdesitgi pot accionar el polsador 2M2, que acciona la pertorbació, i així estudiar quin és 

el rendiment davant de la pertorbació. 

4.5.4.1 Sintonies PID 

“’ha àpo tatàaàte eàlesàdi e sesàsi to iesà ueàs’ha ie àe posatàe àelà apítolà .àà 

Ziegler-Nichols en llaç tancat 

Seguint el procés explicat al capítol 3 i amb el dipòsit principal omplert amb 7 litres, 

s’haào ti gutàlaàg fi aàos il·ladora que es pot veure a la figura 26.   

Figura 25. PID (Terminal tàctil). Font: Elaboració pròpia. 
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Anul·lant les constants KI i KD, i augmentant Kp s’haào ti gutàu aàKC, la K crítica, el valor 

de la qual és 86 i una TU de 6,22 segons. á àai àiàelsà l ulsà o espo e tsàs’ha ào ti gutàelsà

valors de KP, KI i KD per la sintonia de Ziegler-Nichols en llaç tancat, la figura 27 mostra  els 

l uls.à Elsà alo sà s’ha à hagutà d’ap o i a à aà u à o eà e te ,à pe u à laà fu i à PID del CX-

Programmer no permet utilitzar 32 bits per a les constants. 

                          

                                   

                             

 

 

 

 

Figura 27. Càlculs constants. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 26. Senyal oscil·ladora. Font: Elaboració pròpia. 
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Posa tàelsà alo sàt o atsàs’haàt o atàlaàg fi aà ep ese tadaàa la figura 28.  Com es pot 

veure la sintonia de Ziegler-Nichols dona una millor resposta a la pertorbació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintonia refinada 1 

En aquesta sintonia es tractava de millorar la resposta del senyal. Com mostra la figura 

29, s’haà illo atàlaà espostaàalàse alààutilitza tàelsà alo sàKP=52, KI=1  i KD=45, però la resposta 

a la pertorbació ha empitjorat notablement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Sintonia Ziegler-Nichols llaç tancat. Font: Elaboració pròpia. 
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Sintonia refinada 2 

En aquesta sintonia es tractava de refinar la resposta a la pertorbació. Com mostra la 

figura 30, s’haàeli i atà gai e à l’efe teàdeà laàpe to a i à so eàelà se al utilitzant els valors 

KP=520, KI=17 i KD=40. En aquest cas milloren les dues respostes, tant el senyal com la 

pertorbació,à siàs’hagu s modificat la constant KI s’hagu sàa o seguitàu aà illo à espostaàaà laà

pertorbació, però hagués empitjorat la resposta al senyal de referència. No obstant, la sintonia 

refinada à seguei à espo e tà illo à alà se alà d’e t adaà ueà a uesta,à pe à ai à sego sà lesà

necessitats ens convindrà més una sintonia o  una altra. 

 

 

 

 

Figura 29. Sintonia refinada 1. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 30. Sintonia refinada 2. Font: Elaboració pròpia. 
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5. CONCLUSIONS 

5.1 INTRODUCCIÓ 

Les conclusions estan distribuïdes en els següents apartats: 

 Seguiment de la planificació: “’e pli ue à lesà difi ultatsà ueà s’ha à ti gutà

davant del calendari previst abans de començar el projecte. 

 Grau de compliment dels objectius: “’a alue à elsà o je tiusà ià s’e posaà u à

comentari per cada objectiu avaluat. 

 Possibles ampliacions: “’a gumenten algunes de les ampliacions que es 

podrien dur a terme. 

 Aprenentatge: “’e p essa de manera breu elà ueàs’haàap s. 

 Valoració personal: Es tracta laà opi i à ueà t à l’auto à delà p oje teà so eà elà

treball. 

5.2 SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ 

E àge e alàs’ha àdutàaàte eàtotesàlesàtas uesàdeà a e aà oltàsi ila àaà o às’ha iaà

p e istàalà apítolàdeàl’estudiàdeà ia ilitat,àú i ament hi ha hagut un petit endarreriment alhora  

d’i stal·la à elà p og a aà Desig e à ià elà De i eNetà Co figu ato .à L’e da e i e tà amb el 

p og a aà Desig e à haà estatà degutà aà ueà l’usua ià ueà s’utilitza aà aà l’o di ado à oà te iaà

permisos per instal·lar p og a es,àai íàdo s,àl’e da e i e t ha estat de dues setmanes i no 

ha tingut cap repercussió. No obstant en el cas del DeviceNet Configurator ha obligat a canviar 

l’o d eà deà lesà tas uesà delà p oje te,à deà a e aà ueà s’haà o e çatà aà p og a a à elà odià deà

o ta tesàp i e àià sàta dàa uestàs’haàadaptatàaàlesàdi e io sào ti gudesàa àelàDeviceNet 

Co figu ato .àL’e da e i e t del DeviceNet Configurator ha estat de prop de tres setmanes i 

s’haà degutà aà laà oà disposi i à delà CDà d’i stal·la i ,à ueà fi al e tà à s’haà t o atà ià s’haà pogutà

procedir a temps amb el projecte. En conclusió, el grau de compliment amb la planificació ha 

estat satisfactori.  

5.3 GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

A la taula 8, mostrada tot seguit, es presenta el grau de compliment en tant per cent 

deà adaào je tiuàiàu à o e ta ià ueàfaàu aàdes ip i àd’a uest. 
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Objectiu % Comentari 

La posada e  a a de l’esta i  de 
mescles. 

100 Totsà elsà dispositiusà s’ha à testejatà ià
aquests han funcionat correctament 
en cada procés.  

L’ela o a i  de es les 
automàtiques i manuals 

100 “’ha à p og a atà ià posatà aà p o aà
cadascuna de les mescles 
automàtiques i manuals, les quals 
han funcionat i han complert amb 
les tasques assignades. 

Disse  d’u  o t olado  PID 100 “’haà disse atà o e ta e tà elà
controlador PID en Ladder. 

Comparació de sintonies 40 Tot i poder experimentar amb la 
sintonia Ziegler-Nichols, refinar-la 
experimentalment, trobant dues 
sintonies més, el propòsit en un inici 
era poder comparar diverses 
si to iesàa alíti ues.àNoàs’haàpogutà
dur a terme degut: 

1. A les limitacions de 
monitoratge, ja que el 
programa Designer no 
ofereix cap opció per fer-
ho.àPe àta tàs’haàoptatàpe à
extreure la imatge amb 
una càmera de 
fotografies. 

2. A limitacions per a 
treballar amb nombres 
reals amb la funció PID, en 
el programa CX-
Programmer. Aquesta 
funció només permet 
agafar 16 bits per a cada 
constant (KP, KI i KD), i es 
necessita treballar amb 32 
bits. Per tantà s’ha à hagutà
d’ap o i a à lesà dadesà
trobades analíticament. 

3. A la no possible utilització 
d’u à pols,à pe à t o a à laà
sintonia de llaç obert de 
Ziegler-Nichols, ja que les 
funcions que oferia el 
programa CX-Programmer 
no eren compatibles amb 
el PLC utilitzat.     

Eina de formació 100 “’haà ealitzatà u à o ju tà d’a e osà
que permeten entendre més 
específicament com funciona 
l’esta i àià o às’han dut a terme les 
comunicacions del terminal tàctil 
a àelàPLC.àTa às’haàelaborat un 
codi Ladder, el qual es pot emprar 
per utilitzar en sessions de 
p ti uesà d’assig atu esà
ela io adesàa à l’auto atitza i à ià

el control.   

Taula 8. Grau de compliment dels objectius. Font: Elaboració pròpia. 
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En o lusi ,à e eptua tà l’o je tiuà deà o pa a io sà deà si to iesà elà g auà deà

compliment dels objectius ha estat satisfactori. 

5.4 POSSIBLES AMPLIACIONS 

Com ampliació principal i important seria adequat dur a terme un sistema SCADA, el 

qual comuniqués el PLC am à elà PCà deà a e aà i depe de tà delà te i alà t til.à D’a uestaà

a e aàesàpod iaàp og a a àu àp og a aàaàl’o di ado ,à ue per exemple obtingues vectors de 

dadesà delà PLCà ià lesà p ese tesà e à g fi sà o ito itzatsà e à te psà ealà aà l’ordinador, això 

permetria un ventall més ampli de possibilitats per comparar les sintonies i dur-les a terme. 

Com ampliacions secundaries es podrien fer més receptes amb diferents quantitats de 

mescles o aconseguir alguna altra de les estacions que ofereix FESTO, com ara la de filtratge i 

laàd’e ple at.àD’a uestaà a e aàesàpod ie àe llaça àu esàa àalt esàiàte i àu aà sàa plia i 

completa isi àdeàl’auto atitza i  de processos. 

 5.5 APRENENTATGE 

Heà ap sà haà t a ta à a à totà elà o ju tà deà l’esta i à deà es lesà ià heà o p sà el seu 

funcionament. Ta àheà istàelàfu io a e tàd’u àPLCà odula ,àl’e llaçàdeàlesàdi e io sàdelà

terminal tàctil amb el PLC emprant el DeviceNet Configurator, la programació en Ladder i la 

seva càrrega al PLC amb CX-programmer, la programació del terminal tàctil amb el Designer i el 

control PID utilitzant algunes sintonies.  

5.6 VALORACIÓ PERSONAL 

Estic satisfet amb el projecte, crec que compleix amb elsào je tiusàp oposatsàaàl’i i iàdeà

la memòria i podrà ser utilitzat en assignatures per donar una més amplia visió sobre el procés 

d’auto atitza i .àHeàdedi atà oltesàho esàpe àpode àassoli àl’ap e e tatgeà e essa iàpe àdu -

ho a terme i he descobert una branca molt interessant que gairebé desconeixia.  
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ANNEX A: DESCRIPCIÓ TECNOLÒGICA  

A.1 INTRODUCCIÓ 

á uestà apítolàdes iuà adas u àdelsàele e tsà ueà à fo e à l’esta i àdeà es lesà ià elà

PLC.  El datasheet de cada component es troba al a ualà deà l’esta i à ,à e eptua tà elsà

components addicionals. 

A.2 ESTACIÓ DE MESCLES 

 L’esta i à deà es lesà à haà estatà su i ist adaà pe à l’e p esaà FE“TO ueà s’o upaà deà

disse a à a uetesàpe àaà laà fo a i à t i aàe àelà ità deà l’auto atitza i à i dust ialà ià deà

processos. Aquesta estació es pot estructurar en tres grups: elements actius, com ara els 

detectors de posició capacitius; per elements passius, com ara els dipòsits de dosificació; i per 

components addicionals, com ara la pantalla tàctil.   A la figura 31 es pot observar una 

fotog afiaàdeàl’esta i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Fotog afia de l’esta i . Font: Elaboració pròpia. 
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A.2.1 Elements actius 

Els elements actius de la maqueta són de dos tipus: detectors i actuadors. Es poden 

veure de quins components disposen a la figura 32.   

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1.1 Detectors 

El concepte detector en aquest cas fa referència a un dispositiu capaç de percebre un 

dete i atàfe o e àfísi ,à o àa aàdete ta àlaàp ese iaàd’aiguaàaàu a alçada determinada del 

dipòsit, i comunicar elèctricament aquesta detecció.  

Interruptor amb flotador 

 Hiàhaàdosàtipusàd’i te upto s:à 

 L’i te upto à a à flotado à ueàesà u taà e ti al e tà alsà t esàdip sitsàdosifi ado sà ià

ueàs’usaàpe àp e e i àelàso eeiximent  del líquid en el dipòsit. El fluid que es mesura 

p essio aàso eàelàflotado àdesplaça tà apàa u tài,àaàpa ti àd’u aàdete i adaàposi i à

a ti aàl’i te upto . 

 L’i te upto à a à flotado à ueà esà u taà aà laà pa tà late alà delà dip sità p i ipalà ià ueà

s’empra com a protecció de vessament. El detector reacciona directament a qualsevol 

a ià delà i ellà delà lí uidà aà pa ti à deà l’i a tà i teg atà e à elà flotado .à Deà a e aà ueà

l’i a tà a io aà elà o ta toà Reed gi a tà l’i te upto à ˚.à Elà o ta teà Reedà est à

muntat e à odeà o al e tàta at,àai íàdo s,àelàlí uidàa io aàl’i te upto ào i tàelà

contacte Reed.   

Detectors 

•Quatre flotadors amb interruptor per 
a medició del nivell d'emplenat. 

•Sis detectors de posició capacitiu. 

•Detector de cabal flotant (mecànic). 

•Detector de cabal de aletes (elèctric). 

Actuadors 

•Dues Bombes. 

•Tres vàlvules de bola de dues vies 
d'accionament neumàtic. 

Figura 32. Detectors i actuadors. Font: Elaboració pròpia. 
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A la figura 33 es poden distingir els dos interruptors.   

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit es presenten a la taula 9 i a la taula 10 les dades tècniques dels dos 

interruptors flotadors. 

Paràmetre Valor 

Materials 
 Tub 
 Flotador 

 
Polysulfon 
Polysulfon 

Temperatura  
 Cable 
 Conductor trenat 

 
-40˚C a +80˚C 
-40˚C a +107˚C 

Profunditat de immersió amb densitat 1 ≈15 mm 

Pressió de funcionament 3 bar 

Densitat mínima del líquid 
 

0,75 

Tipusàd’i te upto àReed SPST 50 VA cable 
SPST 20 VA conductor 

Connexió elèctrica (longitud aprox. 0,6 m) Cable: 0,34 mm2 PVC 
Conductor: AWG 22 PVC 

Classe de protecció segons DIN 40050 IP64 

Pesàdeàlaàu itatàllestaàpe àl’e ia e tà ap o .  20 g 
Taula 9. Dades tè i ues de l’i te upto  a  flotado  ve ti al . Fo t: Ela o a i  p pia sego s el datasheet. 

 

 

 

 

 

Interruptor amb flotador (lateral) Interruptor amb flotador (vertical) 

Figura 33. Interruptors amb flotador. Font: Datasheet del dispositiu. 
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Paràmetre Valor 

Materials 
 Tub / Flotador 
 Recobriment del cable 

 
Polipropilè  (no apropiat per olis minerals)  
PVC  

Temperatura 
 Polipropilè 

 
-40˚C a +107˚C 

Densitat mín. del líquid 
 Polipropilè 

 
0,55 

Pressió de funcionament 7 bar 

Tipusàd’i te upto àReed 20 VA 

Cable de connexió (de 2,5 m) 22 AWG  

Recorregut del flotador 55 mm 

Classe de protecció segons DIN 40050 IP64 

Pes de la unitat llesta pe àl’e ia e tà ap o .  80 g 
Taula 10. Dades tè i ues de l’i te upto  a  flotado  late al . Fo t: Ela o a i  p pia sego s el datasheet. 

 

 A la figura 34 esàpode à eu eàelsàdosài te upto sàa àflotado àaàl’esta i àdeà es la. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Fotografies interruptors amb flotador. Font: Elaboració pròpia. 
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Detector de posició capacitiu 

 á uestàdete to àesà asaàe àl’a alua i àdelà a ià apa itiuàd’u à o de sado ,ài l sàe à

u à i uità deà egula i à RC,à deà a e aà ueà sià u à ate ialà s’ap opaà alà dete to à laà apa itatà

aug e ta.à Laà se aà se si ilitatà esà egulaà itja ça tà u à petità a golà d’ajusta e t.à L’estatà deà

o uta i às’indica mitjançant un díode lluminós (LED) de color groc, mentre que un díode de 

color verd indica que el dispositiu ja esta preparat per funcionar.  

 L’esta i àdeà es lesà t à sisàdete to sàd’a uestà tipus:àdosàal dipòsit tank B201, un als 

dipòsits tank B202 i tank B ,àiàdosàalàta kàB .àá uestsàdete to sàs’utilitze àpe àdete ta àelà

líquid i així indicar si el dipòsit conté el màxim i/o mínim de fluid. A la figura 35 es pot apreciar 

elàdisse àd’a uestàdete to . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuació a la taula 11 es presenten les dades tècniques del detector capacitiu. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Disseny detector de posició capacitiu. Font: Datasheet del dispositiu. 
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Paràmetre Valor 

Tensió de funcionament admissible 12 a 48 V DC 

Distancia nominal de commutació (ajustable) 9,5 a 10 mm 

Histèresis (en relació amb la distancia nominal de 
commutació) 

1,9 a 2 mm 

Corrent màxima de commutació 200 mA 

Freqüència màxima de commutació 25 Hz 

Temperatura ambient admissible durant el 
funcionament 

-10˚C  a +50˚C 

Materials  
 Tapa frontal 
 Cos 

 
PTFE  
Llautó niquelat 

Dimensions del cos M18 x 59,7 mm 

Indicacions  
 LEDàpe àaàlaàte si àd’ali e ta i  
 Element de commutació <<ON>> LED 

 
Verd 
Groc 

Pes 55 g 
Taula 11. Dades tècniques del detector de posició capacitiu. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

Tot seguit, a la figura 36,à esà p ese taà u à delsà dete to sà apa itiusà deà l’esta i à deà

mescles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Fotografia detector de posició capacitiu. Font: Elaboració pròpia. 
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Detector de cabal flotant (mecànic) 

 Aquest aparell consta d'un tub de vidre cònic vertical, de major diàmetre a la part 

superior. El fluid travessa el detector des de la part inferior elevant un element en forma de 

con, el qual, està suspès a l'interior del tub. Un cop queda establerta i equilibrada la peça, es 

pot llegir el cabal. A la figura 37 es pot percebre la forma del detector de cabal mecànic. 

 

 

 

 

 

Seguidament a la taula 12 es poden analitzar les dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

Marge de mesurament amb aigua  20 a 250 l/h 

Diàmetre nominal del tub de mesurament 15 mm 

Materials  
 Tub de mesurament 
 Element de connexió 

 
Trogamida-T  
PVC-U  

Material de la junta  EPDM 

Pressió de funcionament Màx. 10 bar 

Dimensions 
 Diàmetre interior x llarg 

 
20 mm x 208 mm (L4) 

Pes 0,12 Kg 
Taula 12. Dades tècniques del detector de cabal flotant (mecànic). Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 A la figura 38 esàpotà o te pla àelàdete to àaàl’esta i àdeà es les. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Detector de cabal (mecànic). Font: Datasheet del dispositiu. 
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 Detector de cabal d’aletes elèctric  

 El líquid que flueix ha de ser transparent per a què funcioni adequadament. El fluid 

executa un moviment giratori p o o atàpe à l’ele e tàdeà to si  que es troba a la càmera de 

mesurament. Tot seguit, el líquid es dirigit cap al rotor lleuger de tres aletes. Tenint en compte 

les revolucions del rotor es pot esbrinar el cabal, ja que les revolucions i el cabal són 

proporcionals, i aquestes revolucions es capten fent ús del sistema opto-elèctric de raigs 

i f a ojos,à fo atàpe àu àdíodeà iàu à t a sisto à fotose si le.àFi al e tà l’a plifi ado à i teg atà

e etàu àse alà e ta gula àesta le,à l’altu aàd’a uestàse alàdep àdeàlaàte si àd’ali e ta i à

que ha de ser de 8 a 24 V DC. Aquest detector es pot muntar en qualsevol posició. A la figura 

39 es presenta el circuit elèctric del detector per fer-ho més entenedor i a la figura 40 el seu 

disseny. 

 

 

Figura 38. Fotografia del detector de cabal (mecànic). Font: Elaboració pròpia. 
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A la taula 13 es mostren les dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

Tensió de funcionament admissible  8 a 24 v DC 

Consum de corrent  18 a 30 mA 

Marge de freqüències (sortida) 40 a 1200 Hz 

Carrega màxima  2,2 kΩ 

Pressa de la senyal Infraroja (optoelectrònica)  

Marge de mesurament 0,3 a 9,0 l/min 

Imprecisió de la mesura ± %àdelà alo à ig,àa à ˚C 

Linealitat ±1% del valor mig 

Pressió de funcionament Màx. 10 bar 

Marge de mesurament estàndard -40˚Càaà+ ˚C 

Materials 
 Peces en contacte amb el fluid 
 Juntes 

 
PVDF  
Vitón  

Taula 13. Dades tè i ues del dete to  de a al d’aletes. Fo t: Ela o a i  p pia a pa ti  del datasheet. 

 

 

Figura 39. Ci uit elè t i  del dete to  de a al d’aletes. Font: Datasheet del dispositiu. 

Figura 40. Disse  del dete to  de a al d’aletes. Font: Datasheet del dispositiu. 
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 La figura 41 ost aàelàdete to àaàl’esta i àdeà es les. 

 

 

 

  

 

 

 

A.2.1.2 Actuadors 

El concepte actuador, en aquest cas, fa referència a un dispositiu que és capaç 

d’utilitza àl’e e giaàhid uli a,àp eu ti aàoàel t i aàpe à o pli àa àu aào d eàd’u àp o sà

auto atitzat.à ái íà do s,à l’a tuado à epà u aà o d eà delà o t olado à ià a tuaà pe à fer possible 

a uestaào d e,àpe àe e pleà l’a io a e tàd’u aà l ulaàutilitzaàu à fu io a e tàp eu ti à

ueàfaàpossi leào te i àposi io a e tsà e àelà asàdeàl’esta i àdei aàpassa àl’aiguaàoà oàlaàdei aà

passar).  

 Bomba hidràulica 

 Laà o aàs’e a egaàdeàfe àpossible la circulació del fluid, com per exemple traslladar 

elà lí uidà delsà dip sitsà dosifi ado sà alà dip sità p i ipal.à L’esta i à deà es lesà disposaà deà duesà

o esàhid uli ues,àu aàd’a uestesàe àp i ipiàest àpe sadaàpe àe ia àl’aiguaàaàu aàesta i à

addicional, però en aquest cas se li dona unes altres funcions. Les bombes poden funcionar 

ininterrompudament, però és convenient fer-les servir plenes de líquid, o si es fan servir en sec 

és important no utilitzar-les més de mitja hora (si es dur a terme aquesta acció la bomba es 

danyarà). La bomba es pot muntar en qualsevol posició, no obstant, cal tenir en compte que si 

laà o aà esà u taà ho itzo tal e tà laà so tidaà haà d’a a à se p eà apà a u tà pe à e ita à

bo ollesà d’aigua.à à áà laà figu aà  es visualitza el disseny dels objectes que formen cada 

bomba. 

Figura 41. Fotog afia del dete to  de a al d’aletes. Font: Elaboració pròpia. 
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Tot seguit a la taula 14 es poden veure les dades tècniques de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cos          

2. Rodet 

3. Junta tòrica 

 

4. Cargol   

5. Anell de retenció 

6. Disc 

 

7. Eix         

8. Junta 

9. Cos magnètic 

 

Figura 42. Disseny de les pesses de les bombes. Font: Datasheet del dispositiu. 
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Paràmetre Valor 

Cos de la bomba  Material sintètic reforçat amb fibra de vidre (PPA, 
GF 30 %)  

Eix Acer inoxidable 

Placa de desgast Acer inoxidable 

Junta tòrica  EPDM  

Rodet Cos: material sintètic reforçat amb fibra de vidre 
(PPS, GF 40 %)  
Imant: ferrita 
Suport: carboni amb resina  

Cosàdeàl’i a t Material sintètic reforçat amb fibra de vidre (PSU, 
GF 30 %)  

Brida del motor Material sintètic reforçat amb fibra de vidre 
(PA66, GF 30 %)  

Cos del motor Acer, ferro zincat 

Recobriment del motor Material sintètic reforçat amb fibra de vidre (PA 
66, GF 30 %) 

Cargols Acer, ferro zincat 

Suport del motor Alumini pintat 

Tipus de protecció IP67 (DIN 40050) 

 Connexió  
 Connector tipus clavilla per diàmetre 

exterior del tub 

à à /  
15 mm 

Marges de temperatures 
 Líquid  
 Entorn 

 
-40˚C a +100˚C 
-40˚C a +70˚C 

Pressió màxima del sistema 2,5 bar 

Tensió de funcionament 24 V DC 

Potència  26 W 

Cabal màxim 10 l/min 

Dimensions 
 Llarg 
 Ample 
 Alt 

 
170 mm 
62 mm 
75 mm 

Pes 0,53 Kg 
Taula 14. Dades tècniques de la bomba hidràulica. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

La figura 43 presenta les dues o esàaàl’esta i àdeà es les. 
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Vàlvula de bola de dues vies  

 Cadaàdip sitàdeàdosifi a i àt àu aà l ulaàdeàduesà iesà ueàs’o eàoàesàta aà itja ça tà

u àsiste aàd’a io a e tà eu ti ,àdeà a e aà ueàdepe e àdeà l’a i àdeà laà l ulaà l’aiguaà

circularà del dipòsit dosificador al tub o quedarà en repòs.  

El sistema està format per una vàlvula de bola de llautó (2) amb un actuador giratori 

(4), que aconsegueix el moment de gir mitjançant una cinemàtica de palanca i biela; una 

l ulaàNáMURà idadaà àa à o i aàel t i aà à iàu aà ai aàdeàdete to à ,à ueàs’utilitzaà

pri ipal e tà pe à aà l’e issi à deà se alsà ele t o ag ti uesà apà aà laà u itatà deà o t olà ià

regulació, i també per a la indicació visualitzada pe à aà l’ope a i.à áà laà figu aà  es poden 

contemplar les diferents parts de les que consta la vàlvula de bola de dues vies. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Fotografies de les bombes. Font: Elaboració pròpia. 
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Tot seguit a la figura 45 es pot veure el circuit elèctric del sistema pneumàtic de 

l’esta i àdeà es les.àO àesàpotàdisti gi àlaà l ulaàdeàta atàesf i à ,ààlaàele t o l ulaà àià

l’est a gula i à d’es apa e tà .à Laà taulaà ,à à ià  exposen, respectivament, les dades 

tècniques dels tres components. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Disseny de la vàlvula de bola de dues vies. Font: Datasheet del dispositiu. 

Figura 45. Disseny del circuit elèctric de les tres vàlvules. Font: Datasheet del dispositiu. 
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Paràmetre Valor 

Diàmetre nominal  15 mm 

Tipusàd’a io a e t pneumàtic 

Posició de muntatge Indistint 

Construcció Vàlvula de bola 

Pressió nominal de funcionament 40 bar  

Cabal nominal normal 283,33 l/min 

Fluid Líquid neutre, aigua, gasos neutrals i aire 
comprimit 

Temperatura del medi -20˚Càaà+ ˚C 

Pes del producte 400 g 

Connexió neumàtica 1 Rp ½  

Connexió neumàtica 2 Rp ½ 

Material de les juntes PTFE 

Material del cos Llautó 

Classe de resistència a la corrosió KBK  1 
Taula 15. Dades tècniques de la vàlvula de tancat esfèric. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

Paràmetre Valor 

Diàmetre nominal  7 mm 

Tipusàd’a io a e t Elèctric 

Posició de muntatge Indistint 

Fu i àd’es apa e t Estrangula-ble 

Construcció Seient de plat 

Tipus de reposició  Moll mecànic 

Tipus de control  Prepilotat 

Pressió de funcionament  2 a 10 bar 

Cabal nominal normal 900 l/min 

Desconnexió del temps de commutació 100 ms 

Connexió del temps de commutació 50 ms 

Temperatura ambient -5 ˚Càaà+ à˚C 

Fluid Aire comprimit filtrat, sense lubricar, grau de 
filtració de 40 µm 
Aire comprimit filtrat i lubricat, grau de filtració de 
40 µm  

Classe de resistència a la corrosió KBK  1 

Pes del producte  260 g 

Connexió pneumàtica 1 G1/4  

Connexió pneumàtica 3 G1/4 

Connexió pneumàtica 5 G1/4 

Material de cos Alumini anoditzat  
Taula 16. Dades tècniques de la electrovàlvula. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 
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Paràmetre Valor 

Funció de les vàlvules  Funció de regulador de cabal i silenciador 

Posició de muntatge Indistint 

Pressió de funcionament 0 a 10 bar 

Cabal nominal normal en el sentit de 
l’est a gula i  

996 l/min 

Fluid  Aire comprimit filtrat, sense lubricar 
Aire filtrat i lubricat 

Temperatura del medi  - ˚Càaà+ ˚C 

Temperatura ambient  - ˚Càaà+ ˚C 

Connexió pneumàtica 1  G1/4 

Material de la xaveta cargola-ble Aliatge fo ja leàd’alu i i 
Material de les juntes NBR  

Material del cargol de regulació Llautó 
Taula 17. Dades tè i ues de l’est a gula i  d’es apa e t. Fo t: Ela o a i  p pia a pa ti  del datasheet. 

 Elà siste aàp eu ti à sà ali e tatà a àai eà o p i ità aà t a sàd’u à filt eà egulado à

a à a et eà a à elà ualà esà potà egula à laà p essi à deà l’ai eà o p i it.à á uestà filt eà

egulado à haà e utà p ia e tà l’ai eà o p i ità d’u à o p esso à d’ai eà o à elà ueà esà pot 

veure a la figura 46, on també es pot observar el filtre regulador. El filtra regulador pot rebre 

o àaà i àaà à a àl’ai eà o p i itàiàaàl’ho aàdeàt e alla àa àa uestàelàpotàsu i ist a àaà

un màxim de 12 bars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co p esso àd’ai e Filtre regulador de pressió 

Figura 46. Fotografia del filtre regulador i del compressor. Font: Elaboració pròpia. 
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 Finalment a la figura 47 esàp ese te àt esài atgesàdeàu aàdeàlesà l ulesàaàl’esta i àdeà

mescles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2 Elements passius 

 L’esta i àdeà es laà o t àp i ipal e tà uat eàtipusàd’ele e tsàpassius,à laà figu aà  

els manifesta. 

 

Elements 
d'unió 

Tubs 

Dipòsits  
cilíndrics 

Dipòsit 
rectangular 

Davant Darrere Lateral 

Figura 47. Fotografies de la vàlvula. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 48. Elements passius. Font: Elaboració pròpia. 
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A. . .  Elements d’unió 

 Permeten connectar els diferents tubs de manera ràpida, fiable i hermètica. La figura 

49 ost aàelsàdi e sosàtipusàd’ele e tsàd’u i à ueàs’utilitze àaàl’esta i .àElàp i e àele e tàde  

laàd etaà sàu aà l ulaà a ualàiàs’e a egaàdeàdei a àpassa àelàlí uidàoà o.à 

 

 

 

 

 

A la taula 18 es descriuen les dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

Tipus de sistema 
 “iste aàd’aiguaàf eda 
 “iste aàd’aiguaà ale ta 
 Sistema de calefacció central 

 
˚C/ à a  
˚C/ a  
˚C/ à a  

Força de desconnexió >1200 N/20˚C 

P essi àd’es lat > 40 bar/20˚C 

Fluids Aigua, diversos gasos 

Pressió de funcionament M .à à a àa à ˚C 

Material  Material sintètic PEM (membranes de polímer 
electrolític) 

Diàmetre exterior del tub 15 mm 
Taula 18. Dades tè i ues dels ele e ts d’u i . Fo t: Ela o a i  p pia a pa ti  del datasheet. 

 

A.2.2.2 Tubs 

 Elsàtu sàs’utilitze àpe àt asllada àelàlí uidàiàai íàfer possible formar el circuit hidràulic. A 

la figura 50 esà ost aàelàdisse àd’u àtu . 

 

 

 

 

Figura 49. Disse  dels ele e ts d’u i . Font: Datasheet. 

Figura 50. Disse  d’u  tu  de l’esta i  de es les. Font: Datasheet. 
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A la taula 19 esàp oje te àlesàdadesàt i uesàd’a uestàele e t. 

Paràmetre Valor 

Material Polietilè (sense plom i sense tòxics) 

Temperatura i pressió 
 Aigua calenta 
 Aigua freda 
 Interrupcions periòdiques (no utilitzar 

amb una font de calor incontrolada) 

 
6 bar amb 65˚C 

à a àa à ˚C 
˚C 

Fluid Aigua 

Llum Protegir davant de raigs ultraviolats (llum solar) 

Dimensions  
 Diàmetre exterior del tub 
 Longitud de la barra 

 
15 mm 
2 m 

Taula 19. Dades tècniques dels tubs. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 Tot seguit es poden veure a la figura 51 u aà i atgeà delsà tu sà ià ele e tsà d’u i à deà

l’esta i àdeà es les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2.3 Dipòsits cilíndrics 

 Elsà dip sitsà ilí d i sà s’utilitze à pe à e agatze a à lí uids.à á uestà tipusà deà dip sità

cilíndric permet connectar detectors i altres materials, com ara una manega. A la part inferior 

delà dip sità esà t o aà u à o uetà deà o e i à d à pe à aà l’evacuació del fluid. La figura 52 

presenta el disseny del dipòsit cilíndric. 

 

Figura 51. Fotog afia d’u  t a  del i uit hid àuli . Font: Elaboració 
pròpia. 
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 La taula 20 presenta les dades tècniques del dipòsit. 

Paràmetre Valor 

Material Makrolon 2805  

Temperatura de funcionament admissible M .à+ ˚C 

Capacitat 
 Volum aprofitable 
 Escala del dipòsit 

Màx. 4 l (volum total del dipòsit) 
3 l 
0,5 a 3 l 

Dimensions aproximades del cilindre 
 Diàmetre exterior/interior 
 Altura exterior/interior 

 
150 mm/140 mm 
210 mm/200 mm 

Dimensions aproximades del con inferior 
 Diàmetre exterior/interior 
 Altura exterior/interior 

 
60 mm/50 mm 
90 m/80 mm 

Connexions per diàmetre exterior del tub 15 mm 
Taula 20. Dades tècniques dels dipòsits cilíndrics. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 A la figura 53 esàpotào se a àu aài atgeàd’u àdelsàt esàdip sitsà ilí d i s. 

 

 

 

 

 

Figura 52. Disseny dipòsit cilíndric. Font: Datasheet. 
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A.2.2.4 Dipòsit rectangular 

 El dipòsit rectangular té un volum més ampli que el dels dipòsits cilíndrics i per això 

s’utilitzaà o àelàp i ipal.àTa àfaàpossi leàlaàutilitza i àdeàdete to sàiàalt esà ate ials.à 

 A la figura 54 s’e posaàu àdisse àdelàdip sità e ta gula àoàp i ipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Fotog afia d’u  dels dip sits ilí d i s. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 54. Disseny dipòsit rectangular. Font: Datasheet. 
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 A la taula 21 es poden analitzar les dades tècniques del dipòsit principal. 

Paràmetre Valor 

Material Makrolon 2805  

Temperatura de funcionament admissible M .à+ ˚C 

Capacitat 
 Volum aprofitable 
 Escala del dipòsit 

Màx. 12 l (volum total del dipòsit) 
10 l 
0,5 a 10 l 

Dimensions  
 Amplada exterior/interior 
 Altura exterior/interior 
 Profunditat exterior/interior 

 
200 mm/190 mm 
350 mm/340 mm 
200 mm/190 mm 

Connexions per diàmetre exterior del tub 15 mm 
Taula 21. Dades tècniques del dipòsit rectangular. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 La figura 55 mostra una imatge del dipòsit principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.3 Components addicionals  

A.2.3.1 Terminal tàctil FED 500 

 “’utilitzaà o àaài te fí ieàe t eàl’usua iàiàl’esta i ,àdeà a e aà ueàpe età o t ola àde 

fo aà se zillaà lesà tas uesà d’auto atitza i .à à á uestà te i alà pe età u aà g a à e satilitatà aà

l’ho aàdeà ep ese ta àp o essosàiàdadesàjaà ueàpotà ep ese ta àg fi a e tàelsàp o essosàiàlesà

Figura 55. Fotografia del dipòsit rectangular. Font: Elaboració pròpia. 
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dades. A la figura 56 es pot veure el disseny del terminal en diverses perspectives i amb 

diverses mesures de alçada, amplada i profunditat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula 22 exposa les dades tècniques del terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus B1 B2 H1 H2 L1 L2 

FED-501 187 175 147 135 66 4 

 
Figura 56. Disseny del terminal tàctil. Font: Extreta de (20). 
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Paràmetre Valor 

Te si à o i alàd’ali e ta i àDC 24 V 

Marge de tensió de funcionament DC De 18 a 30 V 

Consum de corrent amb tensió nominal de 
funcionament 

1 A 

Interfície AUX Connector Sub-D tipus sòcol, 9 contactes 

I te fí ieàd’i p esso a Connector Sub-D tipus sòcol, 15 contactes, RS232 

Interfície per PC  Connector Sub-D tipus sòcol, 15 contactes, RS232 

Software de programació FED Designer, versió 6.06 o superior 

Interfície PLC Connector Sub-D tipus clavilla, 15 contactes, 
RS232 

Bateria de seguretat 3 V / 270 mA (liti) 

Rellotge de temps real Si 

Desviació del rellotge  130 s/mes 

Tipus de protecció IP65 a la part frontal, IP20 a la part posterior 

Característiques de visualització Pantalla tàctil 

Indicador  LCD monocromàtic 

Mida de la representació ,  

Resolució del display ¼ VGA, 320x240 píxels 

Quantitat de colors  8 escales de gris 

Me iaàd’usua i 32 MByte 

Memòria de programa 32 KByte 

Llistatàd’esde e i e ts 1024 

Dimensions 
 Alçada 
 Amplada 
 Profunditat 

 
147 mm 
187 mm 
70 mm 

Temperatura ambient ˚Càaà+ ˚C 

Pes del producte 1400 g 
Taula 22. Dades tècniques del terminal tàctil. Font: Elaboració pròpia a partir de (20). 

 La figura 57 p ese taàu aài atgeàdelàte i alàaàl’esta i àdeà es les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Fotografia del terminal tàctil. Font: Elaboració pròpia. 
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A.2.3.2 Panel de connexions 

 Elàpa elàdeà o e io sàdeàl’esta i àdeà es lesàfaàdeài te fí ieàpelsàse alsàd’e t adaàià

sortides analògiques i digitals. Tots els senyals analògics es transformen de 0 a 10 V i es 

disposen en el terminal analògic. Les senyals binaries són màxim vuit entrades i vuit sortides 

per estació, i es posen en el terminal de E/S.  

El panel de connexions conté:  

1. Terminal E/S (estació Syslink): Co e i àd’e t ades,à o àa aàdete to sà apa itius,à

i connexió de sortides, com per exemple bombes. 

2. Terminal analògic (Syslink analògic): Connexió analògica del valor real x y de la 

magnitud y. 

3. Comparador: Mitjançant els potenciòmetres és possible convertir el valor real en 

un senyal digital. 

4. Accionament del motor: Pe età l’a io a e tà a al gi à deà oto s,à deà a e aà

que de 0 a 10 V correspon de 0 a 24 V. 

5. Pont: Qua àelàpo tàest àe à o e i àa al gi aàs’a ti aàa al gi a e tà l’a tuado ,à

o à a aà laà o a.à Qua à elà po tà est à e à o e i à digitalà l’a tuado à s’a ti aà deà

manera digital. 

6. Convertidor de mesurament de freqüència/tensió: Transforma senyals de procés 

en valors de tensió uniformes de 0 a 10 V. 

7. Circuit de protecció contra sobreeiximent: Si un dipòsit està a punt de 

so epassa àlaà apa itatàdelàdip sit,às’o eàu à o utado àdelàflotado ,àelà el àesà

desa ti aàiàs’i te o pàl’alimentació de corrent a les bombes. 

8. Li itado  de o e t d’a e ada:  Li itaàelà o e tà i àdeàl’esta i ,à o àa aàelà

o e tàd’a a adaàdeàlesà o es. 

A la figura 58 esàpotà eu eàu àdisse àdelàpa elàdeà o e io sào às’e u e e àelsà

mòduls que el composen i que han estat breument explicats anteriorment.  
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Tot seguit es detallen de manera més explícita el terminal E/S , el terminal analògic i el 

convertidor de mesurament de freqüència/tensió, per obtenir una idea més específica de les 

connexions i de les seves dades tècniques.  

 Terminal d’entrades i sortides 

 El terminal d'E/S proporciona vuit entrades i vuit sortides en borns de cargol. 

Tanmateix, alimenten els detectors i actuadors proporcionant 0 i 24 V. També mostra quin és 

l’estatàdeà adaàe t adaàiàso tidaàaàpa ti àdeà int-i-quatre LEDs. A la figura 59 es manifesta un 

disseny que facilita la comprensió del connexionat que conté aquest mòdul, a més a més, a la 

figura 60 es pot veure una imatge del terminal i així tenir una millor idea del que es llegeix. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Disseny del panel de connexions. Font: Extret de (1). 
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Figura 59. Disseny del connexionat del terminal E/S. Font: Datasheet. 

Figura 60. Fotografia del connexionat del terminal E/S. Font: Elaboració pròpia. 
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 A continuació es pot observar a la taula 23 les dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

No eàd’e t adesàa àLED 8 

Nombre de sortides amb LED 8 

Nombre de terminals a 0 V 22 

Nombre de terminals a 24 V 12 

Connector  Amphenol-Tuchel 24-pin, 57 GE series 
Taula 23. Dades tècniques del terminal E/S. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 Terminal analògic 

 El terminal analògic és una regleta de borns optimitzada per connectar actuadors i 

detectors analògics mitjançant un connector Sub-D de 15 contactes a una unitat de control, 

com ara un PLC.àá uestà dulà faàpossi leà o e ta à uat eà se alsà a al gi uesàd’e t adaà ià

dues senyals analògiques de sortida. A la figura 61 es pot veure un disseny del connexionat del 

mòdul i a la figura 62 u aài atgeàd’a uestàaàl’esta i àdeà es les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U = Tensió 

I = Corrent 

E= Entrada 

A= Sortida 

GND = Massa 

 

Figura 61. Disseny del connexionat del terminal analògic. Font: Datasheet. 
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A la taula 24 es poden mirar les dades tècniques del terminal analògic. 

Paràmetre Valor 

No eàd’e t adesàa al gi ues 4 

Nombre de sortides analògiques 2 

Tensió nominal UN  125 V 

Carrega elèctrica màx. per branca 2,5 A 

Quantitat de contactes 15 

Dimensions 
 Llarg 
 Ample 
 Alçada 

 
45 mm 
65 mm 
42 mm 

Temperatura ambient (en funcionament) -20˚C a +50˚C 
Taula 24. Dades tècniques del terminal analògic. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

Convertidor de mesurament de freqüència/tensió 

 Elà o e tido à deà esu a e tà s’e a egaà deà t a sfo a à elà alo à esu atà a à elà

detector de cabal en una tensió que estigui dins del marge comprés entre 0 i 10 V. El 

convertidor funciona amb tensió continua de 24 V. El convertidor està format per tres parts:  

 

 

Figura 62. Fotografia del terminal analògic. Font: Elaboració pròpia. 
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1. Convertidor PT100/U. 

2. Bloc base. 

3. Espai per retolació.  

A la figura 63 es pot veure una imatge de les tres parts que composen el convertidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 A la taula 25 es projecten les dades tècniques del Convertidor PT100/U i a la taula 26 

les del bloc base. 

Paràmetre Valor 

Temperatura ambient admissible  55˚C 

Tensió de funcionament 20 a 30 V DC 

Consum de corrent  12 mA 

Error de linealitat  <0,1 % 

Error de transmissió <0,1 % 

Entrada 
 Generador de freqüències rectangulars 
 Nivell del senyal 
 Temps 

 
0  a 1 KHz 
6VSS a 30VSS 

3 s 

Sortida 
 Senyal de sortida 
 Carrega de sortida 

 
0 a 10 V 
>2 KHz 

Color Gris 
Taula 25. Dades tècniques del Convertidor PT100/U. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 

Figura 63. Fotografia dels components del convertidor de mesurament. Font: Datasheet. 
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Paràmetre Valor 

Secció   0,08 a 2,5 mm2 

Tensió de funcionament NE 400 V 

Grau de brutícia  3 

Corrent nominal  10 A 

Pes 21,028 g 

Color Gris 

Tipus de cablejat Frontal 

Nombre total de borns 2 

Nombre total de potencial  2 

Dimensions 
 Alçada 
 Amplada 
 Profunditat 
 Longitud aïllada 

 
28 mm 
22 mm 
50 mm 
8 a 9 mm 

Taula 26. Dades tècniques del Convertidor PT100/U. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 

A.3 PLC 

 L’aut atàp og a a leàhaàestatàsu i ist atàpe àlaà o pa iaàOMRON, ueàs’o upaà

d’ofe i à p odu tesà ià se eisà asatsà e à laà te ologiaà deà dete i à ià o t olà d’auto atitza i à

industrial, de fabricar components electrònics i equips mèdics, és a dir, equips relacionats amb 

l’ele t o edi i a (21). Aquest PLC està format per cinc mòduls i un dispositiu de interfície, els 

ualsà fa à possi leà elà t a ta e tà deà se alsà d’e t adaà ià so tida,à laà o u i a i à a à alt esà

dispositius, com ara el terminal tàctil; i realitzar operacions analògiques, com ara el control 

PID. Els elements que compose à elà dulà s’a o e e :à CJ W-PA202, CJ1M, CJ1W-DRM21, 

CJ1W-MAD42, CJ1W-MD232 i XW2D-40G6. A la figura 64 es pot observar una fotografia del 

PLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 64. Fotografia del PLC. Font: Elaboració pròpia. 



Universitat Autònoma de Barcelona  Pelegrí Gargallo González 
Es olaàd’E gi e iaàdeàBellate a  Estació de Mescla de Líquids: Automatització i Control 
 
 
 

95 
 

A.3.1 CJ1M 

 El CJ1M és un mòdul que compte amb un processador, en aquest cas és la CPU 11. La 

informació del CJ1M ha estat extreta del Manual de programación: Autómatas programables 

(2). Algunes de les seves característiques són les següents:  

 Disposa de entrades i sortides integrades. 

 Disposaà d’u aà i te fí ieà pe à u aà ta getaà deà e ia,à u à po t RS-232C i un port 

perifèric que permeten diverses opcions, com ara programar el dispositiu. A la figura 

65 es pot veure una imatge on estan descrites aquestes parts. 

 Disposa de la funció PC-Li kà ueà pe età laà a egaà ià des a egaà d’i fo a i à e t eà

varis equips. 

 Proporciona funcions avançades. 

 Suporta un alt grau de connectivitat entre xarxes, com ara Ethernet i Device Net. 

 Programari de programació CX-Programmer a partir de la versió 3 o superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tot seguit a la taula 27 esà ost aà l’est u tu aà deà l’ ea de memòria del CJ1M i a la 

taula 28 es presenten les dades tècniques del mòdul. 

 

 

Figura 65. Fotografia del CJ1M CPU11. Font: Extret de (22). 
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Àrea de dades Mida Rang 
Àrea CIO Àrea de E/S 1280 bits CIO0000 a CIO0079 

Data Link 3200 bits CIO1000 a CIO1199 

Unitat de bus 6400 bits CIO1500 a CIO1899 

Unitats especials de E/S 15360 bits CIO2000 a CIO2959 

PC Link sèrie 1440 bits  CIO3100 a CIO3189 

E/S integrades 10 bits + 6 bits 
(1 canal + 1 canal) 

CIO2960 a CIO2961 

Device Net  9600 bits CIO3200 a CIO3799 

Àrea interna E/S 37504 bits / 
4800 bits 

CIO1200 a CIO1499 
CIO3800 a CIO6143 

Àrea WR 8192 bits W000 a W511 

Àrea HR 8192 bits H000 a H511 

Àrea AR 15360 bits A000 a A959 

Àrea TR  16 bits TR0 a TR15 

Àrea DM 32768 canals DM00000 a DM32767 

Àrea EM  -- -- 

Àrea de temporitzadors  4096 canals T0000 a T4095 

Àrea de comptadors  4096 canals C0000 a C4095 

Àrea de flags de tasques 32 bits TK00 a TK32 

Registres índex 16 registres IR0 a IR15 

Registres de dades 16 registres  DR0 a DR15 
Taula 27. Est u tu a de l’a ea de e ia del CJ1M. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

Paràmetre Valor 

Nú e oàd’e t adesàiàso tides 160  

Bastido àd’e pa si  No suportat  

Nombre màxim de unitats connectables  10 

Capacitat del programa 5000 passos 

Capacitat de la memòria de dades 32000 paraules (només en DM) 

Nombre de subrutines i salts 256 

Dimensions 
 Amplada 
 Alçada 
 Profunditat 

 
31 mm 
90 mm 
65 mm 

Taula 28. Dades tècniques del mòdul CJ1M CPU11. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

A.3.2 CJ1W-PA202 

 Elà dulà Pá à s’e p aà o à aà fo tà d’ali e ta i à delà PLC,à ali e ta tà ai íà totsà elsà

altres elements que formen el PLC.  La info a i àd’a uestà dulàs’haàe t etàdel document  

SYSMAC CJ-series Power Supply Unit CJ1W-PA/PD (22). La figura 66 presenta un disseny del 

dispositiu, mostra lesà o e io sàte i alsàd’a uest. 
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A la taula 29 es recullen les seves dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

Voltatgeàd’ali e ta i à 100 a 240 V AC a 50/60 Hz 

Corrent de sortida a 5 V DC 2,8 A 

Corrent de sortida a 24 V DC 0,4 A 

Consum total  14 W 

Resistència d’aïlla e t 20 MΩ mínim entre els terminals AC i GR  

Temperatura de funcionament  0˚C a 55˚C 

Humitat de funcionament 10% a 90% 

Dimensions 
 Amplada 
 Alçada 
 Profunditat 

 
45 mm 
90 mm 
81,6 mm 

Taula 29. Dades tècniques del mòdul CJ1W-PA202. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

A.3.3 CJ1W-DRM21 

 El mòdul CJ1W-DRM21 és la unitat de DeviceNet  de CJ1. Aquesta es pot utilitzar com a 

unitat mestre, com unitat esclava o com unitat mestra i esclava simultàniament. La informació 

d’a uestà dulàs’haàe t etàdel document Device units:  SYSMAC CS/CJ Series, CS Series: CS1W-

DRM21(-V1), CJ Series: CJ1W-DRM21 (23).  Les dades tècniques es presenten a la taula 30. 

 

Figura 66. Disseny del CJ1W-PA202. Font: Datasheet. 
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Paràmetre Valor 

Nombre màxim de nodes esclaus per mestre  63 nodes 

No eà i à deà a alsà d’e t adaà ià so tidaà pe à
esclau, controlables per unitat mestre 

à a alsàd’e t adaàià à a alsàdeàso tida 

Màxim nombre de mestres que es poden muntar Direccions fixes: 3 unitats  
Di e io sàdefi idesàpe àl’usua i:à àunitats 

Màxim nombre de punts de control per unitat 
mestre 

Sense configurador: Direccions fixes, 2048 punts 
à a alsà d’e t ada/ à a alsà deà so tida à oà

di e io sàdefi idesàpe àl’usua ià . àpu ts. 
Amb configurador: 32.000 punts (500 canals per 4 
àrees). 

)o esà deà lo alitza i à d’e t adesà ià so tidesà
remotes 

Sense configurador: Canals de DeviceNet de CJ1 a 
l’ eaà CIO,à ià a alsà defi itsà pe à l’usua ià aà l’ eaà
CIO,à aà l’ eaà DM,à aà l’ eaà WR,à aà l’ eaà EMà oà aà
l’ eaàHR. 
á à o figu ado :à Ca alsà defi itsà pe à l’usuari a 
l’ eaàCIO,àaàl’ eaàDM,àaàl’ eaàWR,àaàl’ eaàEMàoà
aàl’ eaàHR. 
 

Màxima longitud de missatges: 
 SEND (192) 
 RECV (193) 
 CMND (194) 

 
267 canals 
269 canals 
542 bytes 

Taula 30. Dades tècniques del mòdul CJ1W-DRM21. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

La figura 67 projecte un disseny del mòdul on es pot veure cadascun dels 

comandaments que es poden utilitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 67. Disseny del CJ1W-DRM21. Font: Datasheet. 
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 Els indicadors que conté el DRM21 són dos leds lluminosos  bicolor i s’a o e e àM“àià

NS. A la taula 31 s’e pli ue àelsàseusàfu io a e ts. 

Colors MS NS 

Verd Fixe: Funcionament del mòdul 
normal. 
Parpelleig: “’est à llegi tà laà
configuració dels interruptors 
(switches). 

Fixe: Estat correcte de la xarxa. 
Parpelleig: Estat correcte de la 
xarxa, però les comunicacions 
no han estat establertes 
(normalment el mestre està 
analitzant la xarxa). 

Vermell Fixe: Error fatal (normalment de 
hardware). 
Parpelleig: Error no fatal 
o al e tà d’i te upto sà

(switches). 

Fixe: Error fatal, com ara 
nombre de node duplicat. 
Parpelleig: Error no fatal, 
normalment error de 
comunicacions amb algun 
esclau. 

Cap color El mòdul no ha estat alimentat o 
espera el començament de les 
comunicacions. 

El mestre està sol a la xarxa. 

Taula 31. Funcions dels indicadors del mòdul CJ1W-DRM21. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 El CJW1-DRM21 disposa de dos displa sàdeà àseg e tsàpe ài di a àl’estatàdeàlaà a a.àElà

fu io a e tà sà o e teà ua às’i di aàelà ú e oàdelà odeà est e,à e t eà ueà sài o e teà

siài di aàdeà a e aàalte ati aàelà ú e oàdelà odeàiàelà ú e oàd’e o à ueàt àelà odeài di at.à

A més cada displa à disposaà d’u à pu tà ueà i di aà sià est à a ti adaà oà oà laà llistaà deà “CáNà ià elà

funcionament dels esclaus. El funcionament dels punts es pot observar a la taula 32. 

Estat Punt esquerra Punt dret 

ON Mestre parat Esclau funcionant 

Parpelleig Llista de Scan desactivada  

OFF Llista de Scan activada Esclau parat 
Taula 32. Funcions dels punts del display del mòdul CJ1W-DRM21. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 Elà ú e oà d’u itatà defi ei à elà ú e oà d’u itatà espe ialà deà laà ta getaà aà laà CPUà ià elà

número de node defineix el número de node de la unitat que es configura amb dos dígits 

decimals i té un rang de configuració que va  des de 0 a 63. També disposa de quatre 

microinterruptors (DIP switch), a la taula 33 es poden veure les seves funcions. 
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Tasques  PINS 

                      
Velocitat 

 1 2 3 4 

125 Kbps OFF OFF -- -- 

250 Kbps ON OFF -- -- 

500 Kbps OFF ON -- -- 

No permès ON ON -- -- 

Comunicació 
mestre 

Continuar la 
comunicació  

-- -- OFF -- 

Parar la 
comunicació 

-- -- ON -- 

Comunicació 
esclau 

Esborrar sortides 
remotes 

-- -- -- OFF 

Mantenir sortides 
remotes 

-- -- -- ON 

      Taula 33. Funcions dels microinterruptors. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 

A.3.4 CJ1W-MAD42 

 Elà MáD à sà u aà u itatà espe ialà d’e t adesà ià so tidesà a al gi ues. La informació 

d’a uestà dulà s’haà e t età deà laà guíaà pidaà del módulo analógico CJ1W-MAD42 (24).  A la 

taula 34 es poden veure les seves dades tècniques. 

Paràmetre Valor 

Consum de corrent 580 mA màx. A 5 Vcc 

Dimensions 
 Amplada 
 Alçada 
 Profunditat 

 
31 mm 
90 mm 
65 mm 

Pes  150 g màx. 

Nú e oà i àd’u itats En el bastidor de la CPU màxim tres unitats 
En el bastidor de expansió màxim quatre unitats 

Intercanvi de dades amb CPU  À eaàd’u itatsàdeàE/“:à a alsàCIOà àalàCIOà  
Taula 34. Dades tècniques del mòdul MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet.  

 Les taules 35 i 36 projecten les característiques principals de les entrades i sortides 

analògiques respectivament. 
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 Te si  d’e t ada/so tida Co e t d’e t ada/so tida 

Número màx. de punts 4 4 

Rang de senyal 1 a 5 V 
0 a 5 V 
0 a 10 V 
-10 a +10 V 

4 a 20 mA 

Rang d’e t adaà . ±15 V ±30 mA 

Dades de sortida convertida Dades binaries de 16 bits 

Precisió 
 25˚C 
 ˚Càaà ˚C 

 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 
 

Temps de conversió 1,0 ms/500 µs màx. per punt 

Fu io sàd’e t adaà Valor mig de procés, retenció del valor màxim de conversió, escalat 
i detecció de desconnexió de les entrades 

Taula 35. Característiques de les entrades del mòdul MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet.  

 Te si  d’e t ada/so tida Corrent d’e t ada/so tida 

Número màx. de punts 2 2 

Rang de senyal 1 a 5 V 
0 a 5 V 
0 a 10 V 
-10 a +10 V 

4 a 20 mA 

Precisió 
 25˚C 
 ˚Càaà ˚C 

 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 

 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 
± , %àdeàl’es alaà o pleta 

Temps de conversió 1,0 ms/500 µs màx. per punt 

Dades de sortida  Dades binaries de 16 bits 

Funcions de sortida Retenció del valor de sortida, escalat i funció de conversió de 
proporció 

Taula 36. Característiques de les sortides del mòdul MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 El mòdul MAD42 de quatre leds que són utilitzats per indicar el funcionament de la 

unitat i els errors. La taula 37 ost aàelàsig ifi atàd’a uestsàleds. 
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LED Significat Indicador Estat d’ope a i  

Run (Verd) En funcionament Encès  Funcionament en mode 
normal 

Apagat La unitat ha parat 
d’i te a ia à dadesà
amb la CPU 

ERC (Vermell) Error a la targeta 
analògica 

Encès Ha ocorregut una 
alarma( com la detecció 
de desconnexió) o la 
configuració inicial no 
és correcte 

Apagat Funcionament normal 

ERH (Vermell) Error a la CPU Encès Un error ha ocorregut 
du a tà l’i te a ià deà
dades amb la CPU 

Apagat Funcionament normal 

ADJ (Groc) Mode ajust Parpelleig Funcionament en mode 
d’ajustàdeàoffset/gua  

Apagat Un altre funcionament 
Taula 37. Funcions dels leds del mòdul MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

A.3.5 CJ1W-MD232 

 Elà dulàMD à sàu aàu itatàd’e t adesà ià so tidesàdigitals.àá uestà s’e llaçaàa àelà

terminal de connectors de blocs XW2D-40G6 a partir del cable de connexió de la sèrie XW2Z i 

el connector MIL. Laà i fo a i à d’a uestà dulà s’haà e t età delà do u e tà CJ1 BASIC I/O 

MODULES (25) i del document Slim Connector-Terminal Block Conversion Units XW2D (26). La 

figura 68 presenta una imatge del XW2D-40G6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Fotografia del XW2D-40G6. Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 38 manifesta les dades tècniques del MD232 i la taula 39 les dades tècniques 

del XW2D-40G6. 

Paràmetre Valor 

Co e tàd’e t ada 7 mA o menys 

Entrades i sortides 16 entrades i 16 sortides 

Voltatgeàd’e t ada 24 V DC 
Taula 38. Dades tècniques del mòdul MD232. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet.  

Paràmetre Valor 

Corrent nominal 1 A 

Voltatge nominal 125 V AC, 24 V DC 

Resist iaàd’aïlla e t 100 MΩ mín. (a 500 V DC) 

Te pe atu aàa ie tàd’ope a i  0˚C a 55˚C 

Nombre de pins 40 
Taula 39. Dades tècniques del dispositiu XW2D-40G6 . Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet.  

 

A.4 SENSOR DE NIVELL 

 Elàse so àdeà i ellàs’haàafegitàaàpa tàdelsà o po e tsàaddi io alsàofe tsàpe àfesto. Està 

situatà alà dip sità p i ipalà ià s’usaà e à elà o t olado à PID.à Elà se so à “ie e s,à a o e atà

PEPPER+FUCHS model UB400-12GM-I-V ,à fu io aà a à ult aso sà ià s’utilitzaà pe à esu a à elà

i ellà deà l’aiguaà e à elà dip sità p i ipal.à Laà i fo a i à d’a uestà se so à s’ha obtingut del 

document Sensor ultrasónico UB400-12GM-I-V1 (27). A la figura 69 es mostra una imatge del 

se so àiàlaàtaulaà àp ese taàlesàdadesàt i uesàd’a uest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Fotografia del sensor de nivell Siemens. Font: Elaboració pròpia. 
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Paràmetre Valor 

Rang de detecció 30 a 400 mm 

Ra gàd’ajusta e t 50 a 400 mm 

Espai cec 0 a 30 mm 

Freqüència del transductor Aprox. 310 KHz 

Retard de resposta Aprox. 50 ms 

LED groc Groc permanent: Objecte en rang d’a alua i  
Groc intermitent: Funció TEACH-IN, objecte 
detectat 

LED vermell Vermell permanent: Avaria  
Vermell intermitent: Funció TEACH-IN, objecte no 
detectat 

Tensió de treball UB 10 a 30 V CC 

Corrent en el buit   30 mA 

Modeàd’e t ada 1 entrada teach-in 
Límit d’a alua i ài fe io :à-UB a +1V 
Lí itàd’a alua i àsupe io :à+ Vàaà+UB 
I ped iaàd’e t ada:à>à , àKΩ 
Impuls teach-i à à àsà 

Tipus de sortida  1 sortida analògica de 4 a 20 mA, a proba de 
curtcircuit i sobrecarrega.  

Resolució 0,17 mm 

Desviació de la línia característica  ± 1 % del valor final 

Reproductibilitat  ± 0,5 % del valor final 

Impedància de carrega  àaà àΩàa àUB > 10 V 
àaà àΩàa àUB > 15 V 

Influencia de la temperatura ± 1,5 % del valor final 

Temperatura ambient -25˚C a 70˚C 

Tipus de protecció IP67 

Connexió Co e to àdeàl’apa ellàV à M à à ,à àpols 

Material de carcassa  Llautó niquelat 

Material de transductor Resi aà Epo /Mes laà d’esfe esà deà id e;à Espu aà
Poliuretà, tapa PBT 

Massa  25 g 
Taula 40. Dades tècniques del Sensor Siemens PEPPER+FUCHS. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet.  
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ANNEX B: ETIQUETAT I CONNEXIONS  

B.1 INTRODUCCIÓ 

 á uestàapa tatàdes iuàl’eti uetatgeàdelsàele e tsàdeàl’esta i àdeà es les,à o àa aàelsà

detectors i actuadors. Tanmateix e pli aàlesà o e io sà ueàs’ha àdutàaàte eàpe ài teg a àlaà

maqueta al PLC. 

B.2 ETIQUETATGE 

 E àa uestàapa tatàesà eu àl’eti uetatgeàdelsà o po e tsàa tiusà ueàs àutilitzatsà,à sà

aàdi ,àa uellsàdispositiusà ueàs’utilitze à o àaàe t adesàoàso tidesàe àelàPLCàiàs àe p atsàpe à

du àaàte eàelàp oje te.àTa às’estudia àl’eti uetatgeàdeàlesà l ules manuals i els dipòsits 

ueà fo e à pa tà delsà ele e tsà passius.à Ta atei à esà ost a à l’eti uetatgeà delsà ele e tsà

sà i po ta tsà deà laà pla aà deà o e io s.à Noà o sta t,à oà s’i di a à l’eti uetatgeà delsà

i te upto sàa àflotado ,à jaà ueà oàs’utilitza a àalà odi de programació i el seu ús es dura a 

terme accionant el relé, com a mesura de protecció, desactivant les bombes quan així sigui 

necessari. El sensor de nivell no disposa de etiquetat, per tant tampoc s’i di a  cap 

etiquetatge.  

 Calàte i à la àl’eti uetatgeàpe àe ita à o fli tesàalho aàd’usa àu àdispositiuàoàu àalt e. 

  B.2.1 Elements passius  

 B.2.1.1 Dipòsits 

 Els dipòsits porten la paraula TANK davant dels números que els distingeixen. El dipòsit 

p i ipalàs’eti uetaàTáNKàB ,à e t eà ueàelsàdip sitsàdosifi ado sàs’a o e e àTáNKàB ,à

TANK B202 i TANK B203. La figura 70 esmenta la localització dels elements de manera visual. 
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B.2.1.2 Vàlvules manuals 

 Les tres vàlvules situades en els tubs amb la funció de portar el fluid als dipòsits 

dosifi ado sà i uità supe io à s’a o e e à V ,à laà delà p i e à dip sit;à V ,à laà delà sego à

dipòsit; i V204, per la del tercer. La figura 71 ost aàl’espai on es troben les vàlvules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Fotografia localització dels dipòsits. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 71. Fotografia localització de les vàlvules circuit superior. Font: Elaboració pròpia. 
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 Al circuit inferior hi ha tres vàlvules anomenades V209, V210 i V211. La figura 72 

mostra la localització visual de les vàlvules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim la vàlvula que permet enviar el fluid al circuit superio às’a o e aàV ,à laà

figura 73 mostra on es troba aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Fotografia localització de les vàlvules circuit inferior. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 73. Fotografia localització de la vàlvula circuit vertical. Font: Elaboració pròpia. 
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B.2.2 Elements actius 

 B.2.2.1 Vàlvula de bola de dues vies 

 Les vàlvules automàtiques s’a o enen 2M3, 2M4 i 2M5. La figura 74 projecte les 

localitzacions de les vàlvules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.2.2 Bombes 

 Lesà o esàs’anomenen 2M1 i 2M2. La figura 75 posa de manifest les localitzacions de 

les dues bombes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Fotografia localització de les vàlvules de bola de dues vies. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 75. Fotografia localització de les bombes. Font: Elaboració pròpia. 
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B. . .  Detector de cabal d’aletes elèctric  

 á uestàdete to à s’a o e aà B à ià laà lo alitza i àd’a uestàesà t o aàda a tàdelàdip sità

principal i sobre la bomba 2M1. La figura 76 mostra la localització visual del cabalímetre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.2.4 Detector de posició capacitatiu 

 Cada TANK disposa de un o dos detectors capacitatius. Tot seguit es nombren els noms 

dels detectors segons el TANK. 

 El TANK B201 disposa de dos detectors capacitatius anomenats 2B2, el superior, i 2B3, 

l’i fe io .à 

 ElàTáNKàB àdisposaàd’u àdete to à apa itatiuàa o e atà B . 

 ElàTáNKàB àdisposaàd’u àdete to à apa itatiuàa o e atà B . 

 El TANK B204 disposa de dos detectors capacitatius anomenats 2B6, el superior, i 2B7 

l’i fe io . 

La figura 77 ensenya on es troben els detectors capacitatius dels dipòsits dosificadors, 

mentre que la figura 78 mostra els del dipòsit superior. 

 

 

Figura 76. Fotografia localització del cabalímetre elèctric. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 77. Fotografia localització dels detectors capacitatius dels dipòsits dosificadors. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 78. Fotografia localització dels detectors capacitatius del dipòsit principal. Font: Elaboració pròpia. 
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B.2.3 Placa de connexions 

 A la figura 79 es pot veure els identificadors dels components principals que formen la 

placa de connexions. La figura 80 presenta una imatge de la placa en format fotografia. 

 

 

 

 

 

Figura 79.  Esquema etiquetat de la placa de connexions. Font: Elaboració pròpia. 

Component 

Terminal E/S 

Terminal 
analògic 

Accionament 
del motor 

Convertidor 
de 

mesurament 

Limitador de 
corrent 

Relé 1 

Relé 2 

Indicador 

XMA2 

XMA3 

2A4 

2A1 

2A2 

2K1 

2K10 
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B.3 CONNEXIONS 

En aquesta part del capítol es mostraran les connexions principals entre els elements 

delàPLC,à laàpla aàdeà o e io sà ià elà te i alà t til.à Pe à e a à lesà o e io sàs’haàutilitzatà laà

op i à deà o e ti itatà d’u à teste ,à deà a e aà ueà ua à s’e llaça aà a à l’i i ià ià elà fi alà delà

cable el multímetre emetia un so constant i únic. La figura 81 mostra la quantitat de cables que 

hi ha agrupats en el suport. 

 

 

 

4.3.1 Camí del MD232 

 

 

 

 

El terminal de connectors de blocs XW2D-40G6, que esta connectat al mòdul MD232 

del PLC, té com a connexions pins les dades que mostra la taula 41. El dispositiu està alimentat 

amb 24 V, com es pot veure a la taula, i els seus pins són o e tats,àaàt a sàd’u à a leà“u -

Figura 80. Fotografia etiquetat de la placa de connexions. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 81. Fotografia suport de cables. Font: Elaboració pròpia. 
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D15 aeri, aàl’ele e tàXMá .ààLaàfigu aà  manifesta els dos extrems dels connectors del cable 

XW2Z. La figura 83 presenta el circuit de les connexions dels pins del connector MIL enllaçades 

amb els pins del XW2D-40G6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Circuit connexions conector MIL amb XW2D-40G6. Font: Extret de (26). 

Figura 82. Pins i bits del connector XW2Z. Font: Extret de (26). 
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Pin XW2D-40G6 Bit MD232 Connectat a XMA2 

B1 0.09 0 V 

B2 0.08 24 V, pin 07 

B3 0.07 Res 

B4 0.06 Res 

B5 0.05 Pin 04 

B6 0.04 Pin 03  

B7 0.03 Pin 02 

B8 0.02 Pin 01 

B9 0.01 Pin 00 

B10 0.00 Res 

B11 1.09 Res 

B12 1.08 0 V, pin 17 

B13 1.07 Pin 16 

B14 1.06 Pin 15 

B15 1.05 Pin 14 

B16 1.04 Pin 13 

B17 1.03 Pin 12 

B18 1.02 Pin 11 

B19 1.01 Pin 10 

B20 1.00 Res 
Taula 41. Connexions del XW2D-40G6 a XMA2. Font: Elaboració pròpia.  

 A la figura 84 es pot observar els pins de la unitat XW2D-40G6 (l’a tuado àoàdetector al 

qual fa referència cadascun dels cables es pot deduir a partir de la imatge de la figura 82 i la 

figura 83 àiàta àesàpode à eu eàalgu sàdelsàpi sàdelà o po e tàXMá .àD’a uestaà a e aàesà

pot descobrir el bit que ocupa cada pin del XW2D. De manera que els bits del canal 0 són 

ocupats a partir del pin B10 cap al pin B1 i els del canal 1 comencen en el pin B11 fins al B20.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Fotografies unitat XW2D-40G6 i XMA2. Font: Elaboració pròpia. 
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Així doncs, els pins del XMA2 van a parar als elements actius, com ara detectors. A la 

taula 42 es pot veure a quin component està connectat a cadascun dels pins del XMA2. 

XMA2 Element Sortida/Entrada/Alimentació 

0 V, qualsevol dels pins de 0 V  -- Alimentació 

24 V, qualsevol dels pins de 24 V -- Alimentació 

Pin 04 2M5 Sortida 

Pin 03  2M4 Sortida 

Pin 02 2M3 Sortida 

Pin 01 2M2 Sortida 

Pin 00 2M1 Sortida 

Pin 16 2B7 Entrada 

Pin 15 2B6 Entrada 

Pin 14 2B5 Entrada 

Pin 13 2B4 Entrada 

Pin 12 2B3 Entrada 

Pin 11 2B2 Entrada 

Pin 10 res Res 
Taula 42. Connexions XMA2 amb detectors i actuadors. Font: Elaboració pròpia. 

D’a uestesàdosàúlti esàtaulesàesàpot deduir una tercera, la taula 43, formada a partir 

deàlesàduesàpe àdes iu eàl’ele e tà ueàhi ha connectat a cadascun dels pins del XW2D-40G6. 

Pin XW2D-40G6 Element estació de mescla 

B5 2M5 

B6 2M4 

B7 2M3 

B8 2M2 

B9 2M1 

B13 2B7 

B14 2B6 

B15 2B5 

B16 2B4 

B17 2B3 

B18 2B2 
  Taula 43. Ele e ts de l’esta i  de es les o e tats a XW2D-40G6. Font: Elaboració pròpia. 

 

B.3.2 Camí del MAD42 

 A la figura 85 es pot mirar quins són els pins del MAD42 i comparar-los amb la taula 44 

ueàdes iuà ui aàfu i àt à adas u àd’a uests. 
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Pin columna B Funció Pin columna A Funció 

B1 Voltatge sortida 2 (+) A1 Voltatge sortida 1 (+) 

B2 Sortida 2 (-) A2 Sortida 1 (-) 

B3 Corrent sortida 2 (+) A3  Corrent sortida 1 (+) 

B4  No connectat A4 No connectat 

B5 Entrada 2 (+) A5 Entrada 1 (+) 

B6 Entrada 2 (-) A6 Entrada 1 (-) 

B7 Connectat a 0 V A7 Connectat a 0 V 

B8 Entrada 4 (+) A8 Entrada 3 (+) 

B9 Entrada 4 (-) A9 Entrada 3 (-) 
Taula 44. Funcions dels pins del MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir de (26). 

 

Com es pot interpretar de la imatge de la figura 85 s’ha ào upatàelsàpi sàB ,àB ,àB ,B ,à

A5 i A6. A més a més, A6 està connectat directament a B6. Aquests pins són enllaçats amb un 

Sub-D à ae ià aà l’ele e tà delà panel de control XMA3. La figura 62,à deà l’a e à á, presenta 

l’ele e tàXMá àiàposaàdeà a ifestà ui sàpi sàs àelsà ueào upe àlesà o e io sà ueàp o e e à

del MAD42. A més a més es poden comparar amb la figura 61, de l’a e àá, on es defineixen 

lesàfu io sàdeà adaàpi .à àD’a uestesàduesàfigu esàs’ela o aàlaàtaulaà45 o às’i di ue àelsàpi sà

utilitzatsàe àelàMáD ,àpi àd’e llaçàa àelàXMá ,àiàlesàse esàfu io s. 

 

 

Figura 85. Fotografia pins MAD42. Font: Elaboració pròpia. 
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Pin MAD42 Pin XMA3 Funció 

B1 1 Tensió de sortida 1 

B2 3 Massa 

A5 5 Corrent entrada 1 

B6, A6 7 Te si àd’e t adaà  

B5 8 Te si àd’e t adaà  
Taula 45. Enllaç MAD42 amb XMA3 i funcions dels pins del XMA3. Font: Elaboració pròpia. 

Finalment a la taula 46 esàpotà eu eàa à ui sàele e tsàdeà l’esta i àest à o e tatà

cada pin del MAD42.  

Pin MAD42 Element estació de mescla Entrada/Sortida 

A5 Sensor de nivell Entrada (Corrent 1) 

A6 Sensor de nivell Entrada (Tensió) 

B1  2M1 Sortida (Tensió 1) 

B2 2M1 Sortida (Massa) 

B5 2B1 Entrada (Tensió 1) 

B6 2B1 Entrada (Tensió 2) 
Taula 46. Elements connectats a MAD42. Font: Elaboració pròpia a partir del datasheet. 

 

B.3.3 Camí del DMR21 

 El DeviceNet delà DMR à est à o e tatà alà te i alà t tilà aà t a sà d’u à a leà a à

connector Sub-D9.   

ElàDe i eNetà epàl’ali e ta i àaàpa ti àdeàlaàfo tàd’ali e ta i àdeàl’esta i àdeà es les,à

el cable negre connectat al terminal negre és terra mentre que el vermell connectat al terminal 

roig són 24 V. També es connecten, com es pot veure a la figura 86, un cable marró a terra i un 

gris a 24 V. Hi ha una resistència connectada entre el terminal blanc i blau de 121 Ω, el 

terminal blanc és el canal alt, on està connectat el cable blanc i el terminal blau és el canal 

ai ,ào àest à o e tatàelà a leàg o .àPe àúlti àlaà alla,à ueàs’utilitzaà o àaàp ote i à o t aà

les emissions electromagnètiques, va connectada al terminal gris. 

L’alt eà pu taà delà a leà R“-232 va connectat al canal AUX del terminal tàctil. Aquest 

també incorpora una resistència, com es pot observar a la figura 87, als terminals 7, cable 

blanc; i 2, cable groc.  La malla està soldada al terminal 5, el cable marró al terminal 3, el cable 

gris al terminal 9. 
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 La connexió dels terminals es troba especificada a la taula 47. Com a funcions hi ha 

l’ali e ta i ,à ueà sà aà à Và ià o à aà pu tà deà efe cia agafa el terra, CAN_L i CAN_H que 

s’e a egue àdeàt a s et eàelàse al,à laàpa tà ai aà ià laàpa tàaltaà espe ti a e t;àCáN_“HLDà

s’e a egaà deà li da à elà a leà pe à e ita à lesà i te fe iesà ueà puguià e eà elsà a lesà ueà

transporten el senyal. 

Figura 86. Fotog afies fo t d’ali e ta i  de l’esta i  i o e to  Devi eNet. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 87. Imatge i fotografia del connector Sub-D9 al terminal tàctil.  Font 1: Extreta de (28). Font 2: Elaboració pròpia. 
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Pin Sub-D9 Cable Funció 

2 Groc CAN_L 

3 Marró GND 

5  Malla CAN_SHLD 

7 Blanc CAN_H 

9 Gris 24 V 
Taula 47. Funcions i connexions dels cables al connector Sub-D9. Font: Elaboració pròpia a partir de (15). 

 

B.3.4 Camí del PA202 

 En aquest apartat es mostra les connexions que són necessàries per a què la font 

d’ali e ta i à Pá  alimenti el PLC. A la figura 88 es pot veure com les connexions 

ali e tadesàs àelsàte i alsàd’e t adaàáCàiàelàte a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 88. Fotografia connexions del PA202. Font: Elaboració pròpia. 
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ANNEX C: MANUAL D’USUAR) 

C.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest tema es dividirà en tres parts principalment: 

 DeviceNet Configurator: “’a gu e taàelàp o sàpe àe llaça àlesàdi e io sàdelàte i alà

tàctil amb les direccions CIO del PLC. 

 CX-programmer: Conté una breu explicació dels paràmetres o característiques més 

i po ta tsàdelàp og a a,às’e pli aàlaà a e aàd’e p a -ho per dur a terme el codi i la 

egaàd’a uestàalàPLCàiàta às’e posaàelà odiàLadde àa àl’e pli a i à o espo e tà

deà adaàpa tàd’a uest. 

 Designer: “’ela o aà la interfície gràfica que permet accionar cada contacte del codi 

Ladder ià ofe i à aà l’usua ià laà i fo a i à e ess iaà pe à o pli à a à lesà tas uesà deà

l’esta i àdeà es les. 

C.2 DEVICENET CONFIGURATOR 

Primer cal realitzar la connexió del cable que connecta el mòdul DRM21 amb el port 

Aux del terminal tàctil. La informació relacionadaà a à a uestà p og a aà s’haà e t età delà

OPERATION MANUAL: DeviceNet Configurator (29). Quan obrim el programa DeviceNet 

Configurator es presenta la imatge de la figura 89. El terminal tàctil FED 500 és reconegut pel 

DeviceNet Configurator com a UniOp eTop 11 EB. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Pantalla inici del DeviceNet Configurator.  Font: Elaboració pròpia. 
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Ara doncs, es procedeix a instal·lar el terminal tàctil clicant a la pestanya EDS File i a 

install, com mostra la figura 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U à opà sele io atà l’a iuà UNIOP.ED“à esà potà eu eà o à elà te i alà t tilà apa ei à alà

a àdeàl’es ue aàalàllistat de Generic Device, la figura 91 ho manifesta.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. EDS File del DeviceNet Configurator.  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 91. Marc esquerra DeviceNet Configurator.  Font: Elaboració pròpia. 
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Pe àposa àelàdispositiuàalà us,àl’ú i à ueàs’haàdeàfe à sàa ossega àdeàlaàllistaàelàseuàa iuà

fins a la part central de la finestra. El dispositiu CJ1W-DRM21 es troba al llistat de  

Co u i atio sàádapte àiàta às’haàd’a ossega àaàlaàpa tà e tral de la finestra. La figura 92 

projecte la finestra amb els dos dispositius ja arrossegats.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Clicant sobre cada dispositiu amb el botó dret del ratolí es despleguen un conjunt 

d’a io s.àPe àdisposa àaà adaàdispositiuàd’u à ú e oàdeà odeà li ue àaàl’op i àCha geàNodeà

Address, posant el terminal al node zero i al mòdul DRM21 al node seixanta-tres, com mostra 

la figura 93. Tot seguit comprovem que el node seixanta-tres, el dispositiu DRM21, sigui el 

odeà est eà li a tàa àelà ot àd etàdelà atolíàso eàelàdispositiuàiàa edi tàaàl’op i àP ope t à

esà i aà ueàl’op i àE a leàMaste àFu tio àestiguiàseleccionada, com indica la figura 93. 

 

 

 

 

 

Figura 92. Pantalla amb els dos dispositius (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 
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áà o ti ua i à esà li aà a à elà ot à d età so eà elà odeà ze oà ià s’a edei à aà l’op i à

Register to other Device, com indica la figura 94, per registrar el terminal tàctil al dispositiu 

DRM21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Pantalla de canvi de node i de propietats (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 94. Pantalla per registrar un dispositiu a un altre (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 
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Per assignar la quantitat de canals que volem disposar al terminal tàctil es clica amb el 

ot àd etàdelà atolíàso eàelàdispositiuàiàs’a edei àaàP ope t .àE àa uestaàfinestra que presenta 

la figura 95 es clica Poll i després Edit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop en el menú Edit Device Parameters de les propietats del terminal tàctil, es pot 

sele io a àelà o eàdeà a alsàd’e t adaàiàdeàso tidaà li a t a Edit, com indica la figura 96. 

Pels dos casos es selecciona el primer bloc que comença a la direcció 3200 per les entrades i a 

la direcció 3300 per les sortides. Es selecciona també pels dos casos 16 bytes i la part baixa 

(low) dels canals. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Propietats del terminal tàctil (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 
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La figura 97 mostra com, a la pestanya Communication Cycle Time, es configura el 

temps de cicle de comunicació del sistema a 150 ms per poder transferir correctament la 

informació entre els dispositius. 

 

 

 

 

Figura 96. Selecció de canals del UniOP (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 
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Fi al e tà esà o e taà l’ali e ta i à delà PLCà ià delà te i al,à esà li aà aà laà i o aà “etupà

Interface i es posen els valors que mostra la figura 98. Finalment es clica ok per enllaçar les 

direccions CIO amb el terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Selecció del temps de cicle (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 

Figura 98. Selecció del temps de cicle (DeviceNet Configurator).  Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació es manifesten les direccions CIO utilitzades en el DeviceNet i les del 

terminal tàctil a la taula 48. Com cada canal del terminal és de vuit bits i els canals del PLC són 

deàsetzeà itsàs’utilitze àdosà a alsàdelàte minal per a cada canal del PLC. 

 

Dispositiu o acció Direcció del terminal Canal PLC (DeviceNet) 

2M1 (analògic) OUT0 3200 

Sensor de nivell OUT2 3201 

2B1 OUT4 3202 

2B2 OUT6.02 3203.02 

2B3 OUT6.03 3203.03 

2B4 OUT6.04 3203.04 

2B5 OUT6.05 3203.05 

2B6 OUT6.06 3203.06 

2B7 OUT6.07 3203.07 

2M1 (digital) OUT8.01 3204.01 

2M2 OUT8.02 3204.02 

2M3 OUT8.03 3204.03 

2M4 OUT8.04 3204.04 

2M5 OUT8.05 3204.05 

Activar PID IN0.00 3300.00 

Activar pertorbació IN0.01 3300.01 

Activar recepta dipòsits 
dosificadors al mateix 
nivell 

IN0.02 3300.02 

Activar habilitar menú IN0.03 3300.03 

Activar recepta en 
paral·lel (una bomba) 

IN0.04 3300.04 

Activar recepta en sèrie IN0.05 3300.05 

Activar recepta en 
paral·lel (dues bombes) 

IN0.06 3300.06 

Activar recepta dipòsits 
dosificadors 

IN0.07 3300.07 

Valor cabalímetre IN2 3301 

Valor KP IN6 3303 

Valor KI IN8 3304 

Valor KD IN10 3305 

Activa Manual IN12.00 3306.00 

Activa 2M1 IN12.01 3306.01 

Activa 2M2 IN12.02 3306.02 

Activa 2M3 IN12.03 3306.03 

Activa 2M4 IN12.04 3306.04 

Activa 2M5 IN12.05 3306.05 
                   Taula 48. Direccions del terminal tàctil i de la part CIO DeviceNet. Font: Elaboració pròpia. 
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C.3 CX-PROGRAMMER 

C.3.1 Introducció 

“’haàutilitzatàCX-programmer per dissenyar el codi en llenguatge Ladder. La informació 

ela io adaàa àelàp og a aàs’haàe t etàdeàCX-Programmer : Introduction Guide (30). Aquest 

apartat explica la creació del projecte, la creació de la taula de E/S, la creació del codi, la 

càrrega del codi del programa al PLC. 

C.3.2 Creació del projecte 

Per crear el projecte es selecciona la pestanya Arxiu  Nou, llavors apareix la finestra 

de la figura 99.àE àa uestaàfi est aàesàposaàelà o àdelàdispositiu,às’es ullàelàPLCàiàesàsele io aà

Toolbus en el tipus de xarxa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totà seguità aà o figu a i à delà Tipusà deà dispositiuà s’haà deà sele io a à la CPU11, com 

mostra la figura 100, que és la del PLC del projecte. Tanmateix a configuracions del tipus de 

xarxa, a la pestanya controlado à s’haà deà sele io a à elà o à delà po tà o e te,à jaà ueà

l’o di ado àdisposaàdeàdosàs’es ullàelàCOM àoàelàCOM àdepenen de la connexió, la figura 100 

presenta la finestra. 

Figura 99. Selecció de PLC i tipus de xarxa (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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áà o ti ua i àesàp essio aàa epta àiàs’o eàlaàsessi àa àelàp oje teàja creat. La figura 

101 presenta la i atgeàdeàlaàsessi àdelàp oje te.àálà a àdeàl’es ue aàià li a tàdosà opsàso eà

el nom que hem do atà alà dispositiuà esà potà a edi à deà ouà aà lesà op io sà ueà s’ha à e pli atà

anteriorment. Aquest marc disposa dels programes i les seves seccions, la taula de E/S, la 

memòria del PLC, símbols i la configuració. La pantalla de la dreta ésào às’es iu àelà odi en 

lle guatgeàdeà o ta tesà ià laàpa tàd’i o esàag upaà totesà lesàop io sà ià ele e tsà e essa isàpe à

l’ela o a i àdelàp og a a.à 

Per guardar el projecte es pot utilitzar la icona o accedir a la pestanya arxiu guardar o 

guardar com. 

 

 

Figura 100. Configuracions de dispositiu i tipus de xarxa (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.3.3 Creació de la taula de E/S 

Pe à ea àlaàtaulaàdeàE/“às’haàdeà o e ta àelà a leàR“-232 entre el port PERIPHERAL 

delàPLCàiàelàpo tàdeà o u i a i àe às ieàdeàl’o di ado ,àt e alla àe ào li eàp essio a tàla icona 

com indica la figura 102 i posar el mode operatiu en programa, això es fa clicant sobre el nom 

del dispositiu amb el botó dret del ratolí, la figura 102 ho projecte.  

 

 

 

 

 

Figura 101. Finestra principal del programa (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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U à opàesà t o aàe à l’estatào li eà iàe àelà odeàp og a aàs’haàdeà fe àdo leà li à so eà

configuració de taula de E/S, de manera que aparegui la finestra taula de E/S del PLC. Per últim 

pe à ea à laà taulaà s’haàdeà sele io a àelà astido à ià li a à so eà laàpestanya opcions  Crear.  

Automàticament es creen els elements de la taula, els quals són indicats a la figura 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballar online 

Figura 102. Icona treballar online i opció mode operatiu (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 103. Taula de E/S del PLC (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.3.4 Creació del codi Ladder 

 Elà odiàs’haà eatàe àsetàse io sàpe àfa ilita àl’a sàaà adaàpa tàiàta àpe sa tàe àl’úsà

poste io à ueàesàpotàfe àdelà odià o àaà todeàd’ap e e tatge.àLesàse io sàs àlesàsegüe ts: 

 Enllaços:  Enllaça direccions utilitzades  en el mòdul MAD42 i direccions  utilitzades en 

el mòdul MD232 amb les direccions CIO del DeviceNet a partir del canal 3200. També 

conté direccions DM per configurar els dispositius analògics. 

 PID: Conté la part del controlador PID i les direccions DM per configurar aquest. 

 Timers: Part del codi on estan els temporitzadors necessaris per algunes de les 

receptes. 

 Bombes: Conté els contactes i bobines que faran possible el funcionament de les 

bombes. 

 Vàlvules: Disposa del codi de les vàlvules. 

 Fi_recepte: Part del codi on a travésà d’u sà o ta tesà espe ífi sà ià delà te po itzado à

corresponent es posa fi a cadascuna de les receptes. 

 END: Final del programa. 

C.3.4.1 Secció Enllaços 

La figura 105 ost aàelà odiàdeàlaàse i àd’e llaços.àá àelàp i e à i le,à o ài di aàelà

contacte P_On i utilitza tàlaài st u i àMOV,à ueàs’e a egaàdeàt a sfe i àu aàpa aulaà à its à

al canal especificat, es transfereix la informació dels canals del MAD42 i del MD232 a les 

direccions CIO de la part DeviceNet per poder utilitzar tant els dispositius analògics com els 

digitals des del terminal tàctil. 

La figura 104 ost aà laà i st u i àMOV,à i di a tà elà a alà desà d’o à esà t a sfe ei à laà

paraula i el canal a on es transfereixen els 16 bits.   

 

 

 

 

 

Figura 104. Instrucció MOV (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 105. Codi secció Enllaços (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 49 mostra com queden enllaçades les direccions digitals i analògiques als 

canals CIO. 

Dispositiu  Direcció MAD42 
(analògics) 

Direcció MD232 
(digitals) 

Canal CIO (DeviceNet) 

2M1 (analògic) 2002 -- 3200 

Sensor de nivell 2005 -- 3201 

2B1 2006 -- 3202 

Detectors digitals -- Canal 1 3203 

Actuadors digitals -- Canal 0 3204 
Taula 49. Direccions secció Enllaços. Font: Elaboració pròpia. 

 

També es configura la unitat MAD42 amb les direccions DM corresponents, les quals 

han estat extretes de (24). Les imatges 106 i 107 ost e à elà odià ueà seguei à aà l’a te io à

imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106.  Codi configuració MAD42 imatge 1. Font: Basada en (24). 
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  Figura 107.  Codi configuració MAD42 imatge 2. Font: Basada en (24). 
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C.3.4.2 Secció PID 

Les figures 108 i 109 mostren la cel·la zero del codi de la secció PID. S’e lla e à les 

direccions dels canals del PID amb els canals CIO del DeviceNet i es configuren tots els 

pa et esàpe àpode àutilitza àelà o t olado àPID.àLesàdi e io sàDMàs’ha àe t etàdelàManual 

d’i st u io sàd’OMRONà 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Cel·la zero secció PID (CX-programmer) imatge 1. Font: Elaboració pròpia. 
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Co àesàpotà eu eàelà odiàelà o ta teà . à o sàs’a ti aà ua àelà ot àa o e atà

PID del terminal tàctil es pressiona. Llavors mitjançant la instrucció MOV es recull, de cada 

a alà CIO,à laà i fo a i à i t oduïdaà pe à l’usua ià ià esà t aslladaà alà a alà DM del PLC dedicat al 

controlador PID. La taula 50 presenta els canals que es comuniquen.  

Paràmetre Canal CIO (DeviceNet) Canal D (PLC) 

Kp 3303 11 

KI 3304 12 

KD 3305 13 
       Taula 50. Direccions secció PID cel·la zero. Font: Elaboració pròpia. 

La figura 110 projecte la primera cel·la de la secció PID.  

 

 

 

 

Figura 109. Cel·la zero secció PID (CX-programmer) imatge 2. Font: Elaboració pròpia. 
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Qua à esà p e à elà ot à PIDà delà te i alà s’agafaà elà alo à deà efe ia,à de a atà alà

terminal, i mitjançant els paràmetres del PID es pot regular la potència amb la que ha de 

respondre la bomba 2M1. Per aconsegui àa uestàp o sàs’utilitze àdosàtipusàd’i st u io sà la 

MOV ja explicada, la taula 51 presenta les direccions enllaçades, i la instrucció PID agafa el 

alo à ealàdelà a alí et eàiàelà alo àdeà efe iaààià al ulaà ui aà sàlaàso tidaà o e teà ueàs’haà

de subministrar a la bomba 2M1 per poder arribar al valor de referència esperat.  La bobina 

2000.01 habilita la sortida analògica posant-seàaà àl gi . 

 

Paràmetre Canal CIO (DeviceNet) Canal D (PLC) Canal MAD42 
(analògic) 

Valor de referència 3301 10 -- 

Sortida PID -- 200 2002 
Taula 51. Direccions secció PID primera cel·la. Font: Elaboració pròpia. 

La figura 111 projecte la cel·la dos de la secció PID. 

 

 

Figura 110. Primera cel·la secció PID (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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á uestà odiàse p eà ueàelà ot àPIDàiàelà ot à e úà oàestigui àaà àl gi às’e ia,àfe tà

ús de la instrucció MOV, un zero binari als canals 2002, D200 i 3301; de manera que es posen a 

àl gi àtotsàelsàseusà its. 

C.3.4.3 Secció Timers 

Les dues primeres cel·les formen part del temps de la primera recepta, que és la 

recepta anomenada paral·lel amb una bomba. El temps de la primera recepta està format per 

dos temporitzadors. El primer temporitzador, anomenat T.1, queda activat quan el bit lògic és 

àpe àaàlaàdi e i à . àiàlaàdi e i à . .àElàsego àte po itzado às’a ti aà ua à eu ei à

les mateixes característiques que el temporitzador T.1, però també amb el temporitzador T.1 

completat.  

TIM és una instrucció queàfaàu à o pteàe e eàd’u àe àu àdelà o eà i t oduïtà fi sà

arribar a zero. Cada nombre equival a 0,1 segons. La figura 112 projecte les dues cel·les de les 

ualsàs’haàpa lat. 

 

Figura 111. Cel·la dos secció PID (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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La figura 113 mostra les cel·les dos, tres i quatre; que formen el codi del temps de la 

recepta dos, anomenada recepta en sèrie. 

La figura 114 mostra les cel·les cinc i sis, que formen el temps de la recepta tres, 

anomenada recepta en paral·lel amb dues bombes. 

Figura 112. Cel·la dos secció Timers (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 113. Cel·la dos, tres i quatre secció Timers (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 52 presenta les quantitats i els temps de cada temporitzador, per a cadascuna 

de les receptes. 

Recepta Recepta al codi Ladder Temps per cada 
Temporitzador 

Temps total 

Recepta paral·lel 1 Recepta 1 T.1: 15 segons 
T.1 fi: 5 segons  

20 segons 

Recepta en sèrie Recepta 2 T.2 pre-2M4: 15 
segons 
T.2 vàlvula2M5: 5 
segons 
T.2 fi: 10 segons 
  

30 segons 

Recepta paral·lel 2 Recepta 3 T.3: 5 segons 
T.3. fi: 15 segons 

20 segons 

                         Taula 52. Temps de cada temporitzadors i temps total, per recepta. Font: Elaboració pròpia. 

 

C.3.4.4 Secció Bombes 

 La figura 115 mostra el codi de la secció bombes, on no sà s’a ti e à lesà o esà sià

adaà o ta teà oà egatàest àaà àl gi àiàelsà egatsàaà àl gi . 

 

 

Figura 114. Cel·la cinc i sis secció Timers (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.3.4.5 Secció Vàlvules 

La figura 116 mostra el codi de la secció vàlvules. La taula 53 p ese taà l’esto aà ueà

s’o eà adaà l ulaà ià l’aiguaà ueàs’e t euàsego sà lesà e eptesàdeà es les.àCadaà l ulaà t àu à

temps determinat a cada recepta pels contactes dels temporitzadors. 

 

 

 

 

Figura 115. Codi secció Bombes (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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Recepta Receptes al 
codi 

Ladder 

Temps per cada 
vàlvula 

Aigua extreta 

Recepta paral·lel 1 Recepta 1 2M3: 15 segons 
2M4: 15 segons 
2M5: 20 segons 

B201: 30 cl 
B202: 30 cl 
B203: 60 cl 

Recepta en sèrie Recepta 2 2M3: 15 segons 
2M4: 5 segons 
2M5: 10 segons 

B201: 90 cl 
B202: 30 cl 
B203: 60 cl 

Recepta paral·lel 2        Recepta 3 2M3: 20 segons 
2M4: 5 segons 
2M5: 5 segons 

B201: 70 cl 
B202: 10 cl 
B203: 10 cl 

 

            Taula 53. Temps de cada vàlvula i aigua extreta, per recepta. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2M4 

Figura 116. Codi secció Vàlvules (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.3.4.6 Secció Fi_receptes 

La figura 117 projecte el codi de la secció Fi_receptes. Quan els temps de cada recepta 

s’ha àe hau itàlaà o i aàfià e eptaàesàposaàe à àl gi àatu a tà adas u aàdeàlesà e eptesà ueà

funcionen amb temps. 

 

 

 

 

 

 

C.3.4.7 Secció END 

Secció amb la instrucció END que marca el final del codi. La figura 118 manifesta el codi 

de la secció. 

 

 

 

 

C.3.5 Incorporació del codi al PLC 

 Per carregar elà odià alà PLCà s’haà deà t e alla à o li eà ià esta à e à elà odeà p og a a,à

finalment clicar la icona que mostra la figura 119. En el cas que és cliqui a la icona sense estar 

alà odeà o e teàelàp og a aàde a aàaàl’usua ià a ia àaà odeàp og a a.à 

Al acabar de tra sfe i àelà odi,àelàp og a aàde a aàaàl’usua iàpassa àalà odeà u àa à

el qual el codi comença a treballar dins el PLC, sinó el posem en mode run el PLC no executarà 

el codi.  

 

Figura 117. Codi secció Fi_receptes (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 118. Codi secció END (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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 La figura 120 presenta el codi en mode run per poder tenir una idea de quina 

aparença té, en verd es marca el camí del senyal. El mode run permet testejar visualment, per 

e e pleà pe à t o a à e o sà e à elà fu io a e t,à ià e à di e teà elà odià a io atà pelà PLC.à D’alt aà

banda el mode monitor permet testejar visualment el codi, i a més a més forçar bits lògics en 

els contactes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Símbol pujar codi a PLC (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 120. Mode run (CX-programmer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.4 DESIGNER 

C.4.1 Introducció 

 Aquest apartat es divideix en quatre parts: 

 C ea i  d’u  p oje te: “’e pli ue à elsà passosà pe à ea à u à p oje teà alà p og a aà

Designer 6. 

 Programació: “’il·lust aàso eàlaà ea i àdeàp gi esàiàlesàop io sàoà o a desà ueàs’ha à

utilitzat. 

 Càrrega del projecte al terminal tàctil: “’a gu e te àlesàa io sà ueà alàdu àaàte eà

per carregar el projecte al terminal tàctil. 

 Pantalles del terminal tàctil: Mostra les pantalles del terminal tàctil estructurades en 

receptes, manual i PID. En aquesta part també es pot apreciar el funcionament de les 

si to iesàPID,àelàdeàlesà e eptes,àiàta àelàdeàl’op i à a ual. 

La informació relacionada amb el programa s’haàe t etàdeàFEDàDesig e àUse ’sà a ualà

(32). 

 

C. .  Creació d’un projecte 

Per crear un projecte només cal obrir el programa, clicar a la pestanya Arxiu  Nou. 

Tot seguit apareix la finestra que mostra la figura 121. Aquesta ens demana el nom del 

projecte iàlaà utaào à ueda àgua dat,àu à opàs’a io aàelà ot àa epta àelàp oje teàesà ea. 

 

 

 

 

 

 
Figura 121. Finestra de nou projecte (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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Tot seguit cal configurar els controladors clicant a la pestanya Project  Configure 

Controllers, de manera que apareix la finestra que mostra la figura 122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U à opàe àa uestaàfi est aà alà a a àl’op i àE te alà o t olle ào l à iàsele io a àelà

protocol clicant al botó Select protocol, llavors apareix la finestra que mostra la figura 123, on 

s’haàdeàsele io a àelàp oto olàDe i eNet.àFi al e tà li a àalàController Setup, que obre una 

o aà fi est aà o à s’ha à deà defi i à laà idaà deà lesà o e io sà p oduïdes,à laà idaà deà lesà

connexions consumides i el Baud Rate, la figura 123 també mostra aquesta finestra, per acabar 

clicar OK. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Finestra principal de configuració dels controladors (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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Per acabar cal seleccionar el terminal tàctil i les seves característiques clicant a la 

pestanya Project  Panel Setup. Llavors, s’obre una finestra que permet seleccionar el model 

del terminal, la memòria i la versió del Firmware, la figura 124 presenta aquesta finestra i les 

op io sà ueàs’ha àdeàsele io a àpe àalàte i alàutilitzatàalàp oje te.àáàlaàpesta aàPassth oughà

es pot seleccionar el Baud Rate que utilitzarà el terminal per a la transferència dels arxius 

gràfics, entre altres, necessaris per a què funcioni correctament la interfície gràfica del 

projecte. 

 

 

Figura 123. Finestres de configuració dels controladors (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.4.3 Programació 

 Designer té un gran ventall de comandes i opcions per fer possible un entorn atractiu i 

p ti .àE àa uestaà e iaàs’e pli ue àú i a e tàlesàop io sàutilitzades per desenvolupar el 

projecte. 

C.4.3.1 Creació de pàgines 

 Designer és un programa que permet crear una interfície gràfica per a què l’usua ià

pugui accionar cadascun dels processos còmodament des del terminal. El programa Designer 

permet configurar el e tallàd’op io sàoà o a desàe àp gi es.àPe à ea àu aàp gi aàs’haàdeà

clicar amb el botó dret del ratolí sobre la icona 1: Page 1, de manera que es despleguen un 

o ju tàd’op io s,à lla o sàesàpotàopta àpe àposa -laàda a tàdeà laàp gi aà ueàs’haàsele io at 

a à l’op i à I se tàPageàoàdesp sàdeà lesàalt esàp gi esàa  l’op i àáddàPage,à laà figu aà  

ost aàelà e úàd’op io s.àTa àesàpotàes o a à adaàpagi aà li a tàaàl’op i àDeleteàPage,àoà

amb el teclat clicant al botó Supr, i accionant si a la pregunta. 

 

 

 

Figura 124. Finestra de selecció del terminal (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.4.3.2 Botons genèrics 

Les accions Macro Cmd s’ha àutilitzatàe àelsà oto sàge i s,à ueàs àa uellsà ueàs’ha à

utilitzatà pe à a ega à oà es iu eà e à algu aà di e i à u à ità l gi à à oà .à à Pe à a edi à aà laà

fi est aàdelà ot àge i àesàpotàutilitza àlaà a aàd’ei esàdeàlaàd eta,à ueàp ese taàlaàfigura 113, 

clicant a la icona Generic Button. També es pot accedir clicant a la pestanya Insert  Touch 

Cells  Generic Command Button. A continuació només cal arrossegar sobre la pantalla, 

segons la mida que vulguem del botó, i deixar anar per a poder veure la finestra. La finestra 

que ens presenta també la figura 126,à pe età sele io a à l’estilà delà ot à ià l’a i ,à o à t ie à

Macro Cmd.  

 

 

Figura 125. Opcions per crear o borrar pàgines (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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Per editar la llista de les comandes Macro només cal clicar al botó  Macro i apareix la 

finestra que mostra la figura 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Ba a d’ei es i fi est a de les p opietats del ot  ge è i  Desig e . Font: Elaboració pròpia. 

Figura 127. Fi est a d’edi i  del llistat de o a des Ma o Desig e . Font: Elaboració pròpia. 
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 Laà fi est aà Edità Ma oà Listà p ese taà u à seguità d’op io sà ueà s’e e uta a à ua à esà

p essio iàelà ot àaàlaàpa tallaàt til.àE àelàp oje teàs’ha àutilitzatàduesàop io s: 

 Escriure un valor lògic en una de les adreces del controlador, a la figura 128 es 

pot veure la icona utilitzada. 

 Fer un salt de pàgina, la figura 128 també mostra la icona. 

 

 

 

 

 

La figura 129 mostra la finestra que apareix al clicar la icona escriure valor lògic. 

B si a e tà alài di a àl’ad eçaàespe ífi a,àsià sàu aàso tidaàoàe t ada,ài di a àelàfo atàiàposa à

el valo àl gi àdelà ità ueàs’es iu . 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 130 ost aà laà fi est aà ueà s’o eà aà l’a io a à elà ot à passa à p gi a.à

Ú i a e tàs’haàd’i di a àlaàp gi a,àdelà e úàDe i eNet,àaàlaà ueàesà olàsalta . 

Figura 128. Icones utilitzades a les opcions Macro (Designer). Font: Elaboració pròpia. 

Saltar pàgina Escriure valor lògic 

Figura 129. Finestra per escriure un valor lògic en una direcció del PLC (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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La pestanya layout de la figura 126 fa possible escriure un text a sobre del botó, oferint 

opcions per modificar la lletra, i escollir els colors del botó. 

C. . .  )ndicadors d’il·luminació 

“ àutilitzatsàpe ài di a àsiàelsàse so sàesta àdete ta tàl’aigua o no. Per accedir a posar 

u ài di ado àd’il·lu i a i àoàI di ato àLightà alà li a àaàlaài o aàdeàlaà a aàd’ei esàdeàlaàd eta 

de la pantalla, la figura 131 mostra la icona, per acabar només cal arrossegar sobre la pàgina i 

deixar anar per a què s’o iàla finestra. També es pot accedir a la finestra clicant a la pestanya 

Insert  Touch Cells  Indicator Light. La figura 131 també mostra la finestra dels indicadors 

d’il·lu i a i .à 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Finestra per saltar de pàgina (Designer). Font: Elaboració pròpia. 

Icona Indicator Light 

Figura 131. Icona i fi est a dels i di ado s d’il·lu i a i  Desig e . Font: Elaboració pròpia. 
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áàlaàfi est aàesàpode àsele io a àelà o eàd’estats,àe àelàp oje teà o sàs’utilitze à

dos estats per a cada detector. Cadascun dels estats té un color per mostrar visualment a la 

pa tallaàdelàte i alàe à ui àestatàesàt o aà adaàdete to .àE àelàp oje teàs’haàutilitzatàelà olo à

e ellà pe à aà i di a à ueà oà esà dete taà l’aiguaà i/oà elà dispositiuà oà est à e à fu io a e t.à

Ta atei à elà olo à e dà s’haàutilitzatàpe à i dicar que si esàdete taà l’aigua,àdeà a e aà ue el 

dispositiuà est à e à fu io a e t.à à Fi al e tà alà es olli à l’ad eça,à elà fo atà ià sià laà di e i à sà

d’e t adaàoàso tida,àpe àa edi àaàlaà atei aàfi est aàdeàlaàfigu aà à o sà alà li a àalsàt es 

punts que mostra la figura 131. 

C.4.3.3 Aparell de lectura 

“’e a egaàdeà ost a à isual e tàelà ú e oà ueàt a spo taàu àdispositiuàdete i at,à

per la seva direcció i la seva paraula (16 bits), de manera simultània al procés que està 

interpretant aquest. Per posar un aparell de lectura en una de les pàgines cal clicar la icona 

que mostra la figura 132 i arrossegar sobre la pàgina, llavors apareix la finestra que també es 

pot veure a la figura 132. També es pot accedir aquesta eina clicant a la pestanya Insert  

Meter Instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

áàlaàfi est aàesàpotàes olli àl’estil,ào àesàsele io aàlaà idaàdelà e le,àelsà a gs,àlaàes alaà

iàl’ad eçaàdelàdispositiu.à 

Icona Aparell de lectura 

Figura 132. Icona i finestra dels aparells de lectura (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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álà p oje teà s’haà utilitzatà u à apa ellà deà le tu aà pelà a alí et eà aà lesà p gi esà deà

simulació. 

C.4.3.4 Camp numèric/ASCII 

El camp num i à s’utilitzaà pe à ost a à aà te psà ealà elà alo à delà dispositiuà ueà est à

enllaçat aquest. Per posar un camp numèric només cal clicar a la icona que presenta la figura 

133 arrossegar sobre la pàgina i deixar anar segons la mida que es desitgi, llavors com en els 

altres casos sobre la finestra que projecte també la figura 133. També es pot accedir aquesta 

comanda a través de la pestanya Insert  Data Fields  Numeric/ASCII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finestra del camp numèric/ASCII permet escollir entre dos estils, numèric o ASCII, al 

p oje teà s’haàutilitzatàú i a e tàelà u i ;à aà laà pa tàdeà fo atàesàpotà t ia àe t eàde i al i 

hexadecimal, com també si es vol amb signe o sense. Tanmateix permet seleccionar la mida 

del camp i també proporciona, igual que en els altres casos, els tres punts que permeten 

accedir a la finestra per a seleccionar tots els paràmetres necessaris per enllaçar aquest camp 

amb el dispositiu.  

El projecte compte amb un camp numèric a la part de simulació i a la part de control 

PIDàs’utilitzaàpe àalsà alo sàKp, KI, KD, valor seleccionat, el valor que proporciona el cabalímetre i 

la bomba 2M1. 

Icona Camp numèric/ASCII 

Figura 133. Icona i finestra del camp numèric/ASCII (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.4.3.5 Botó per prémer 

“’utilitzaà pe à aà u  l’usua ià puguià a ti a à u aà a i ,à o à a aà u à ele e tà a tiuà deà

l’esta i àdeà es la,àú i a e tàp essio a tàa uest.àPe àsitua àu à ot àpe àp e àoàu àPushà

Button cal clicar a la icona que mostra la figura 134 i fer exactament el mateix que en els altres 

casos, llavors també apareix la finestra que es pot contemplar a la figura 134. També es pot 

accedir aquesta finestra clicant a la pestanya Touch Cells  Push Button.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laàfi est aàpe etàsele io a àl’estil,àl’acció que es porti a terme al polsar i si es vol de 

manera momentània o permanent l’a i à pe à defe teà ua à esà polsaà s’es iuà u à à l gi à ià

ua àesàdesa ti aàu à àl gi ,àià o àe àelsàalt esà asosàde a aàlaàdi e i àpe àe llaça àa àelà

dispositiu. 

Elàp oje teàl’utilitzaàpe àa io a àe àlaàpa tà a ualàdeàsi ula i àtotsàelsàa tuado sàiàe à

la part PID el control PID i la pertorbació creada per la bomba 2M2. 

C.4.3.6 Text 

á uestaàei aàs’utilitzaàpe ài t odui àu àte tàa àelà ualàesàpotàt a s et eàu à issatgeà

aà l’usua i,à fe tà sà f ilà i te a tua à a à lesà op io sà ueà p opo io aà el terminal tàctil. La 

figura 135 mostra la icona emprada per inserta un text, aquesta també es troba a la part dreta 

Icona Botó per prémer 

Figura 134. Icona i finestra del botó per prémer (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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de la pantalla. Tanmateix es pot accionar des de la pestanya Insert  Text. La finestra de 

l’op i àte tà sàtambé presentada per la figura 135. Aquesta finestra apareix quan cliquem dos 

cops sobre el quadre de text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure a la figura 135, la finestra presenta les opcions de triar el color del 

te tà ià elà seuà fo s,à ai íà o à laà fo tà ueà esà olà e p a .à L’op i à Custo à pe età a edi à aà laà

fi est aàfo tào àesàpotàsele io a àu àseguitàd’op io s,à o àa aàlaà idaàiàelàtipusàdeàllet a.  

C.4.3.7 Gràfics 

Per introduir gràfics proporcionats pel programa, només cal seleccionar la pestanya 

Graphics a la part dreta de la finestra principal del programa, la imatge 136 ho projecte. Un 

cop en aquesta pestanya es pot observar cada element gràfic que proporciona el programa, 

aquests estan distribuïts en diferents perfils, com ara Pipes i Pumps.   

 

 

 

 

Icona Text 

Figura 135. Icona i finestra de text (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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Pe ài t odui àu àd’a uestsàele e tsà o sà alà li a àaàso eàdelà ueàesà ulguiài t odui à

iàa ossega àa uestàso eàlaàpa tàdeàpa tallaàd’u aàp gi a.àCli a tàa àelà ot àd etàdelà atolíà

so eàa uestàesàpotàes olli à l’op i àEdit,à ueà fa àpossi leà odificar la imatge. La figura 137 

presenta la finestra Bitmap Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Pestanya Graphics (Designer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 137. Finestra Bitmap Editor (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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C.4.3.8 Importar imatges 

Pe à po ta à i atgesà aà laà pa tallaà deà laà p gi aà a tualà s’a io aà laà pesta aà I se tà 

Import Bitmat Graphics. A continuació es presenta una finestra que permet cercar la imatge i 

un cop ja seleccionada, emergeix la finestra Bitmap Settings que es pot veure a la figura 138, la 

ualàpe etàu àpetità e tallàd’op io sàpe à odifi a àlaài atge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4.3.9 Trend Window 

Aquesta eina proporciona una finestra que projecte variables en funció del temps. Així 

do s,àp i e às’ha àd’i t odui àlesà a ia lesà li a tàaàlaàpesta aàP oje tà Trend Buffers. La 

figura 139 proporciona la finestra Configure Trend Buffers que apareix al accedir a Trend 

Buffers. 

 

 

 

 

Figura 138. Finestra Bitmap Settings (Designer). Font: Elaboració pròpia. 
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La figura 140 p ese taàelàsí olà ueàs’utilitzaàpe à ea àu aà a ia leàoàeli i a -ne una. 

Esà potà sele io a à aà ui aà p gi aà s’utilitza ,à ua tesà ost esà s’agafa a ,à l’e llaçà a à elà

dispositiu i l’escala per representar la variable. 

 

 

 

 

Pe ài t odui àu aàfi est aà ueàp oje tiàlesà a ia lesàe àfu i àdelàte ps,às’haàd’utilitza à

l’ei aà T e dàWi do .à á uestaà esà potà o te i à li a tà alà símbol presentat per la figura 141 o 

accedint a la pestanya Insert  Trend Window. Tot seguit apareix la finestra Trend Window 

Properties que també manifesta la figura 141.  

 

 

Figura 139. Finestra Configure Trend Buffers (Designer). Font: Elaboració pròpia. 

Figura 140. I o es de ea i  i d’eli i a i  de va ia les Desig e . Font: Elaboració pròpia. 

Icona Eliminar Variable Icona Crear Variable 



Universitat Autònoma de Barcelona  Pelegrí Gargallo González 
Es olaàd’E gi e iaàdeàBellate a  Estació de Mescla de Líquids: Automatització i Control 
 
 
 

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per afegir les variables només cal accionar el botó Add i seleccionar la variable. 

Desp sà esà potà es olli à l’apa e çaà deà laà lí iaà ià elsà lí itsà deà l’ei à Y.à E à elà asà delà p oje teà laà

bomba 2M1 no pot superar el valor 4095.  

C.4.4 Introduir el codi al terminal tàctil 

Per carregar el codi de gràfics cal tenir connectat el cable RS- àdeàl’o di ado àalàpo tà

PC/PRINTER PORT de la pantalla tàctil, després cal pressionar la pantalla durant uns pocs 

segons per a què s’o ià elà e úà p i ipalà delà te i alà ià fi al e t a io a à l’op i à CONFIG.à

Llavors ja es pot demanar al programa Designer que carregui el programa clicant a la pestanya 

Transfers  Download, la transferència comporta uns quants minuts i quan ha finalitzat el 

terminal executa automàticament el codi.  

 

 

 

 

 

Icona Trend Window 

Figura 141. Icona i finestra de Trend Window (Designer). Font: Elaboració pròpia. 


