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1. INTRODUCCIÓ

Formin S.A és una empresa situada a “Castellbell i El Vilar” al polígon industrial Bures II, 

nau 3-4. La seva activitat principal consisteix en la producció de productes tècnics 

d’estampació metàl·lica utilitzant els mitjans tecnològics dels quals disposa: Màquines 

plegadores (tipus Bihler) i Premses progressives. Principalment ofereix els seus 

productes a empreses del sector elèctric , automoció, regulació i control. 

Després d’analitzar amb detall l’anatomia i la fisiologia de la planta de fabricació de 

Formin S.A ,s’ha detectat que la planta disposa d’escassos mecanismes informàtics  per 

a la gestió i el control de la producció. També s’ha vist que en el control de qualitat 

dels seus productes es fan servir fulles d’autocontrol que els operaris van omplint al 

llarg de la seva jornada laboral, això genera gran quantitat de paper i poca agilitat 

alhora de tractar la informació presa i actuar i/o prendre decisions en conseqüència. La 

manca de mitjans informàtics d’interacció amb l’operari fan impossible el seguiment 

de les fases de producció i de l’estat de cada operari en cada instant de temps. 

També cal dir que la manca d’un sistema informàtic pràctic i intel·ligent que recopili i 

tracti dades a una velocitat considerable, fa impossible el càlcul d’indicadors que 

dibuixin un mapa clar de la situació de la planta. Amb la implantació d’aquest projecte 

de millora continua també evitarem la pèrdua de dades de fabricació i aconseguirem 

una millora en la gestió de la informació tant en el seu emmagatzemament i 

organització com en el seu posterior tractament.  



IMPLANTACIO D’UN SISTEMA INFORMÀTIC PER AL  MEMÒRIA 
SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ DE FORMIN S.A 

Pàgina 4 de 58 

1.1. Antecedents i estat actual 

L’empresa es va fundar l’any 1985 per Francesc Codina(Director Gerent) i Josep 

Sánchez (Director Tècnic), especialistes de la deformació metàl·lica. El principal 

objectiu de l’empresa va ser donar resposta a la creixent tendència industrial a la 

subcontractació del procés de fabricació dels seus productes. Des de llavors l’empresa 

va anar evolucionant, creixent i perfeccionant els seus processos qualitatius fins 

aconseguir, en l’any 1995 , la certificació ISO 9002.El seu principal factor diferencial es 

la continua aplicació de creativitat, servei i enginyeria participativa per a satisfer les 

necessitats dels clients i assegurar la qualitat dels sistemes de fabricació, amb uns 

recursos humans dels quals un 30% corresponen a personal tècnic, qualificat i 

professional. 

Dins el seu objectiu de qualitat total, Formin S.A es va certificar en els anys 90 segons 

l’estàndard que es coneix avui dia com UNE EN ISO 9001:2008. Endemés, el seu 

compromís mediambiental ha sigut ratificat amb l’obtenció en el 2011 de la certificació 

UNE EN ISO 14001:2004. 

Avui dia l’empresa te una nau de 5000 m2 a “Castellbell i El Vilar” al polígon industrial 

Bures II , nau 3-4. La idea de l’empresa pels pròxims anys es la introducció d’equips 

electrònics i informàtics (Automàtics) a la seva nau per tal de millorar els processos de 

fabricació i gestió de la informació. 

Figura 1. Planta de Formin S.A
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1.2. Objecte 

En el present projecte es pretén instal·lar un sistema informàtic en la planta per a 

assolir els següents objectius: 

1) Eliminació del paper que es genera alhora de realitzar autocontrols, informes

d’estat, etc.

Un cop feta la comunicació entre el servidor i els clients(pantalles), els operaris 

introduiran les dades (mesures, comentaris, etc) a la pantalla tàctil, que 

seguidament es guardaran en un full de càlcul que estarà en una carpeta 

compartida de la xarxa local. 

2) Millorar la traçabilitat dels operaris i de la fabricació.

En cada pantalla els operaris indicaran l'estat de la producció (preparació, 

fabricació, aturada, falta de material, etc). Això ens permetrà saber l'estat de 

cada màquina i del treballador que s'hi troba. 

3) Justificació de les aturades no planificades (faltes, averies, incidències, etc).

Pel que fa al quart, Cada cop que hi hagi una aturada de la màquina els operaris 

ho indicaran en la pantalla i seleccionaran el motiu de l'aturada. 

4) Seguiment de l’estat de la màquina i Comptatge automàtic d’unitats

fabricades.

Mitjançant un sistema basat en un uC es llegirà per una entrada analògica el 

valor d’un sensor de proximitat. Aquest sensor enviarà un senyal cada cop que 

la premsa faci un cop i d’aquesta manera construirem un comptador de peces 

fabricades. Una vegada detectats els senyals de la màquina pel uC, es prepararà 

aquesta informació de manera adequada per ser llegides pel port sèrie de 

l'ordinador  

5) Base de dades històrica amb la informació de la producció.

Disposarem de diferents fulls de càlculs en els quals s’aniran guardant diferents 

tipus de dades. Informes de qualitat, indicadors de producció, fases de 

producció, etc. 
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1.3. Especificacions i abast 

En la realització d’aquest projecte, es pretén eliminar tots els processos de la planta de 

fabricació que actualment s’estan realitzant de manera manual, com per exemple el 

seguiment de qualitat dels nostres productes en el moment de la seva producció, el 

seguiment del l’estat de cada operari i de cada ordre de fabricació, etc. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’usarà un sistema informàtic que comunicarà les 

nostres màquines (premses i bihlers) amb un ordinador servidor que anirà 

emmagatzemant i gestionant les dades .Es disposarà d’un ordinador servidor a l’oficina 

del departament de producció i de diferents pantalles tàctils, una al costat de cada 

màquina. Els operaris tindran cadascú el seu codi d’accés, una vegada registrats dins el 

sistema podran començar la fabricació de les diferents ordres de fabricació prèviament 

entrades al sistema a través de l’ordinador servidor. 

El component que ens farà d’enllaç entre la maquina i el nostre sistema informàtic serà 

un sistema uC que llegirà la senyal d’un sensor de proximitat i les enviarà al  ordinador 

client a través del port sèrie. 

Aquest projecte nomes tindrà en compte els diferents processos  pel que fa a l’àrea de 

producció i qualitat de la planta. No s’entrarà en temes de logística, comerç, etc. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

En aquest apartat del projecte es posaran a disposició els diferents mòduls que 

integren  el nostre projecte i una descripció dels apartats que component cada mòdul 

,però abans d’entrar directament en els mòduls que integren la nostra aplicació, es 

farà una breu descripció de la metodologia aplicada alhora de realitzar el projecte, una 

breu explicació de la plataforma de desenvolupament del programari i el llenguatge 

usat en la programació de la nostra aplicació. 

Aquest projecte ha passat per diferents fases durant la seva realització: 

 La primera part va ser el plantejament del problema que teníem a la nostra

planta i buscar-ne una solució aplicant les eines que tenia al meu abast.

 Després de plantejar-me les diferents solucions he meditat profundament si

podia realitzar el projecte de principi a fi i sobre els problemes que podria tenir

durant la seva realització. Per tal d’afrontar aquest tema he anat fent petits

testos i proves per veure que podia superar els reptes que em plantejava, com

per exemple connectar un servidor amb diferents clients, obrir ports, obrir un

full de càlcul Excel i manipular-lo a traves d’un llenguatge de programació, etc.

 Un cop he agafat una mica de confiança he proposat la solució al cap de planta

de Formin S.A que m’ha orientat respecte la funcionalitat que havia de complir

la meva aplicació. També m’ha comentat alguns aspectes respecte la

numeració de les ordres de fabricació, les referencies de les peces. Amb la cap

de qualitat i el cap de producció em parlat dels diferents procediments que es

seguien a Formin S.A per tal de realitzar autocontrols de qualitat, seguiment de

la producció , etc.

 Una vegada fet això he presentat la proposta de treball final de grau al meu

professor i director del projecte, que m’ha orientat sobre la millor manera de

realitzar el projecte i hem aprofundit en aspectes tècnics respecte la

programació del servidor i els diferents clients.

 Finalment he començat a programar els diferents mòduls que componen el

meu projecte. La metodologia seguida es molt simple. Una vegada acabada una

rutina , la testejava i mirava on podia fallar i li passava totes les possibles

proves que podia trobar-se en funcionament normal , si donava error feia una

realimentació i millorava la rutina afegint noves solucions o canviant tota la

rutina. Cada vegada que el projecte agafava mes volum resultava mes

complicat fer aquesta tasca però amb esforç i paciència s’ha anat superant.
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Després de pensar profundament quin llenguatge de programació i quina plataforma 

de desenvolupament de programari a utilitzar per la realització d’aquest projecte he 

concluït que els avantatges que ens ofereix Labwindows son els següents: 

 Te el seu propi compilador.

 Incorpora funcions per a manipular bases de dades MySQL i també fulls de

càlcul Excel.

 Compatibilitat amb sistemes Linux.

 Aquesta plataforma de desenvolupament de software es un producte de

National Instruments que m’ha permès com ha estudiant obtenir una llicencia

gratuïta amb algunes limitacions. També cal dir que aquesta plataforma utilitza

Ansi C , un llenguatge semblant a C i C++ que hem practicat a classe de

Informàtica industrial.

L’inconvenient que he trobat utilitzant Lab Windows 2012 es l’elevat preu per obtenir 

la llicència alhora de voler realitzar distribucions.  

 2.1. Què es NI LabWindows™/CVI? 

LabWindows / CVI és un entorn de desenvolupament ANSI C per a proves i mesures que 

augmenta la productivitat dels enginyers i científics. Per més de 20 anys, els desenvolupadors 

de C han fet servir LabWindows / CVI per crear aplicacions estables d'alt rendiment a la 

indústria de manufactura, militar, aeroespacial, telecomunicacions i automotriu. LabWindows 

/ CVI fa més eficient el desenvolupament amb assistents de configuració de maquinari, 

biblioteques de mesures i anàlisi, eines de depuració i eines d'interfície d'usuari. 

 Organització de l’espai de treball de CVI 2012

L'entorn de desenvolupament de NI LabWindows ™ / CVI inclou una finestra de treball que es 

divideix en cinc àrees principals: l'arbre del projecte, Arbre de Llibreries, Finestra de la Regió de 

Confinament , Regió de sortida i Regió  de depuració. 
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Figura 2. LabWindows / CVI ofereix un espai de treball eficient amb pestanyes en què es pot 

desenvolupar ràpidament, depurar i gestionar aplicacions de grans dimensions. 

 Funcions Drag-and-Drop de la Llibreria.

L'arbre de les Llibreries conté una vista d'arbre de fàcil accés a les funcions en LabWindows / 

CVI. Es pot  navegar, provar, i col · locar funcions en el codi font mitjançant l'ús de tecles 

d'accés directe o el ratolí per arrossegar i deixar anar les funcions. Tambè es poden carregar 

els controladors d'instruments personalitzats a l'arbre de la Biblioteca juntament amb llibreries 

integrades de LabWindows / CVI perquè la funcionalitat que necessita tingui un gran abast. 
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Figura 3. L'Editor de la interfície gràfica d'usuari LabWindows / CVI fa que sigui fàcil crear, editar i 

navegar per la seva interfície d'usuari i inclou la interfície d'usuari de controls d'enginyeria, com ara 

gràfics. 

 Construir una Interfície Gràfica d'Usuari Professional

(GUI).

A LabWindows / CVI GUI pot constar de panells, botons de comandament, menús 

desplegables, gràfics, taules, mesuradors i molts altres controls i indicadors. Podeu crear una 

interfície gràfica d'usuari mitjançant programació amb crides a funcions. L'organització i la 

personalització d'objectes d'interfície d'usuari es pot fer amb l'Editor de la interfície d'usuari 

interactiva, això permet construir una extensa interfície gràfica d'usuari per al seu programa 

sense necessitat d'escriure codi. 

  Navegar i editar fàcilment els atributs dels components 

de la interfície d'usuari (GUI). 

Una vista d'arbre de tots els objectes de la interfície d'usuari, com ara panells, controls i barres 

de menús, per a l'edició ràpida de tots els atributs de control, com ara l'aparença, 

denominació, unió, format, etc. Aquests navegadors apareixen a la dreta de l'Editor de la 

interfície d'usuari. 
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2.2. Solució adoptada 

XARXA ETHERNET 

TCP/IP 
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2.3. Elements tecnològics a aplicar en el projecte 

 Servidor, aplicació informàtica de pilotatge de la planta

(Formin v.1).

1) Mòdul Entrada i sortida d'usuaris.

2) Mòdul Ordres de fabricació.

3) Mòdul Rebuda d’una nova fase de fabricació.

4) Mòdul Overall Equipment Effectiveness .

5) Mòdul Control de qualitat per Atributs.

6) Mòdul Control de qualitat per Variables.

7) Mòdul Gràfics.

8) Mòdul Preferències.

 Client, aplicació informàtica d’interacció amb l’operari

(Formin v.1).

1) Mòdul Identificació Operaris.

2) Mòdul Identificació OF.

3) Mòdul Fases de fabricació.

4) Mòdul Control de Qualitat per Atributs.

5) Mòdul Control de Qualitat per Variables.

6) Mòdul de Seguretat.

7) Mòdul cas d’Emergència.

8) Mòdul lectura Port Sèrie .

 Elements per a la captació automàtica dels senyals.

 Muntatge i cablejat a la planta.
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2.4. Servidor 

2.4.1. Mòdul Entrada i sortida d'usuaris. 

Aquest mòdul serà el responsable de gestionar les dades relacionades amb el usuaris que 

podran accedir a la nostra aplicació. Cada Usuari tindrà el seu propi codi d’accés al sistema. La 

informació de cada usuari es guardarà en un full Excel anomenat USUARIS dins del directori 

dels arxius d’informació. La manipulació d’aquest fitxer es farà per programa. 

Mitjançant el botó Operaris que es troba al panell principal de l’aplicació podrem Agegir i/o 

editar les dades d’un operari una vegada introduïdes. 
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 Afegir un Usuari

Per tal d’afegir un Usuari es farà d’una manera molt senzilla: en el panell d’interfície 

amb l’usuari apareixeran un seguit de dades que s’han d’omplir per a  cada usuari, 

seguidament també es seleccionarà una foto de l’usuari amb un “Browse” mitjançant 

el qual podrem seleccionar la ruta a on es troba la imatge dins el nostre sistema. 

Una vegada introduïdes les dades, polsarem el boto afegeix i se’ns demanarà que 

confirmem que les dades introduïdes son correctes. Si afirmem que son correctes el 

programa s’encarregarà d’obrir l’arxiu Excel USUARIS i hi afegirà el nou usuari amb les 

dades corresponents. Finalment el programa  guardarà i tancarà l’arxiu USUARIS. 
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 Editar un Usuari

Si triem l’opció editar usuaris podrem triar en un desplegable diferents opcions. Podrem 

realitzar una consulta, una cerca, modificar les dades d’un operari en concret i/o eliminar-lo 

del nostre arxiu de dades. 

Flowchart Usuaris I/O 
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2.4.2. Mòdul Ordres de fabricació. 

Una ordre de fabricació es genera cada vegada que es decideix posar en marxa una producció 

dins d’una planta de fabricació. A Formin S.A les ordres de fabricació contenen la següent 

informació: 

 OF: .......... (7 dígits)

 Secció: MATS o PE

 Ref. de la peça a fabricar: P-00000

 Lot de MP a utilitzar preferentment:

 Dia previst entrada a fabricació:

 Dia previst finalització producció:

 Quantitat de peces a fabricar:

Quan es crea una nova ordre de fabricació s’obra l’arxiu Excel a on es guarda la informació de 

cada ordre, es llegeix el numero corresponent a l’ultima ordre creada i es genera una ordre 

consecutiva a l’anterior. 
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En seleccionar la data per a començar i acabar la producció disposem d’un calendari que ens 

facilita l’elecció del dia, el mes i l’any corresponent: 

Un cop creada l’ordre de fabricació , es genera un altre arxiu Excel que conté el nom de l’ordre 

de fabricació creada en el qual s’aniran guardant les fases d’aquesta ordre des de que es 

comença a fabricar fins que es finalitza la fabricació. També es genereu dos arxius mes per al 

control de qualitat per atributs i el control de qualitat per variables. 

 Buscar una Ordre de fabricació.

Els criteris per a buscar les ordres de fabricació creades son els següents: 

1. Buscar les ordres de fabricació per una referencia en concret entre una data

d’inici i una data final.

2. Buscar totes les ordres de fabricació que es troben entre una data d’inici i una

data final.

3. Buscar una ordre de fabricació indicant explícitament el nom de la OF que es

vol consultar.
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 Modificar una ordre de fabricació.
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Dins el panell per a modificar les ordres de fabricar disposem d’una finestra a on indiquem la 

OF  que volem modificar i un cop fet això se’ns activen els paràmetres que podem canviar. Al 

modificar una ordre de fabricació no podrem canviar el numero d’aquesta ni la secció a la qual 

pertoca ni tampoc la referencia corresponent. Això es degut a que si canviem aquests 

paràmetres s’hauria de canviar el nom de tots els arxius que hem generat al crear l’ordre per 

tal de realitzar els controls de qualitat i el seguiment de les fases de producció .L’única manera 

de canviar aquests paràmetres es eliminant l’ordre de fabricació i creant una de nova. 

 Eliminar una ordre de fabricació.

El procés per a esborrar una ordre de fabricació es molt senzill, disposem del mateix panell que 

l’anterior però en aquest cas en comptes de modificar podrem esborrar l’ordre de fabricació 

del arxiu a on es guarden totes les ordres de fabricació. 
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2.4.3. Mòdul Rebuda d’una nova fase de fabricació. 

En aquest projecte industrial es pretén fer un seguiment de la fabricació de Formin S.A, 

per això s’ha dissenyat aquest mòdul per tal de registrar cada fase de fabricació d’una 

ordre determinada i/o data concreta. 

Els operaris disposaran d’una pantalla tàctil(Client) al costat de cada màquina a on 

llegiran i introduiran dades. En el cas de les fases de fabricació es disposa d’un selector 

que facilitarà la tasca. En aquest selector hi hauran les fases de fabricació pactades i 

l’operari nomes haurà de seleccionar la fase corresponent i confirmar-la. 
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Cada vegada que un usuari confirma una ordre de fabricació des d’un ordinador client , 

aquest s’encarrega d’enviar una trama amb la següent informació: 

I C O R FA M N Q A T D TP FAN OEE R L F 

I.-Inici de la trama. 

C.-Caràcter de que defineix el procés d’emissió/recepció nova fase de fabricació. 

O.-Ordre de fabricació 

R.-Referencia. 

FA.-Fase de fabricació Actual. 

M.-Nom de la màquina que confirma la fases de fabricació. 

N.-Nom de l’operari que confirma la fase de fabricació. 

Q.-Quantitat peces que s’han de fabricar en aquesta fase. 

A.-Quantitat Acumulada en aquesta fase. 

T.-Temps en format h:min quan s’ha confirmat la fase. 

D.-Data en format d-m-a quan s’ha confirmat la fase. 

TP.-Temps parcial de la fase de fabricació. 

FAN.-Fase de fabricació Anterior. 

OEE.-Indicador OEE Objectiu. 

R.-Quantitat peces Realitzades en aquesta fase. 

L.-Lot de matèria prima. 

F.-Final de la trama. 

DADES 
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La primera tasca que realitza el servidor en rebre aquesta trama es consultar el caràcter de 

definició del procés de rebuda d’una nova fase de fabricació(C).Si es el cas , el programa separa 

la trama i guarda cada dada en una variable. Seguidament es guarda aquestes dades en dos 

fitxers Excel: un anomenat FASES i l’altre “FASES PARCIALS”. En el primer es guardes totes les 

fases de fabricació corresponents a cada dia de l’any i en l’altre es guarden les fases  de l’ordre 

en concret des que es comença a fabricar fins que es finalitza la fabricació. 
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2.4.4. Mòdul Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

OEE és el quocient entre el nombre de peces OK fabricades i el nombre de peces que 

es podrien haver fabricat en el temps planificat per a producció. 

Tenir un OEE de, per exemple, el 65%, vol dir que de cada 100 peces bones que la 

màquina podria haver produït, només ha produït 65. Les causes poden ser diverses, 

però es poden agrupar en 7 grans pèrdues: 

 Averies.

 Falta de materials.

 Preparacions de màquines (canvis de referència).

 Baix rendiment després posada en marxa de la màquina.

 Interferències o Microparades.

 Velocitat reduïda (Temps de Cicle baix).

 Ferralles i Re processos.

Les 4 primeres pèrdues suposen parades no planificades. Fan que la màquina no 

estigui disponible. Afecten la Disponibilitat real de la màquina. La 5a i la 6a no són 

parades en si. Es refereixen al manteniment del ritme de producció. Ens donen 

l’Eficiència. La 7a es refereix a producció inútil, perquè és ferralla o perquè necessita 

ser re processada. Ens donarà el coeficient de Qualitat. 

L'avantatge del OEE enfront d'altres ràtios és que mesura, en un únic indicador, tots els 

paràmetres fonamentals en la producció industrial: 

 Disponibilitat

 Eficiència

 Qualitat

El OEE és el producte dels tres coeficients: 

OEE = Disponibilitat x Eficiència x Qualitat 



IMPLANTACIO D’UN SISTEMA INFORMÀTIC PER AL  MEMÒRIA 
SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ DE FORMIN S.A 

Pàgina 24 de 58 

DISPONIBILITAT 

EFICIENCIA 
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QUALITAT 

Gràficament en conjunt tenim: 
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El càlcul es pot fer tant en temps com en peces. Tan sols cal tenir en compte quina és 

l'equivalència, que ve donada pel Temps de Cicle (normalment en segons / peça). El 

valor del OEE permet fer una classificació de màquines o línies de producció i 

comparar-les amb altres similars. 

Un OEE del 85% es sol tenir per bon resultat. Un OEE inferior al 60% se sol tenir per 

molt mal resultat. A la pràctica tot depèn del tipus de procés. És una eina útil per 

identificar oportunitats de millora, avaluar els progressos dels nostres mitjans i 

comparar-los amb altres similars. La comparació amb processos diferents no genera 

més que confusió. 

Cal tenir en compte que el OEE i la Productivitat no sempre van de la mà. En ocasions 

pot interessar reduir la mà d'obra en una línia de producció i tot a costa d'arriscar a 

incrementar les parades no planificades. És a dir, baixant OEE. O de vegades podem 

aconseguir un OEE excel · lent en una línia a costa d'un increment dels recursos que 

atenen les parades no planificades o les variacions del Temps de Cicle. És a dir, baixant 

la Productivitat. L'important és saber amb el OEE quines són les debilitats dels nostres 

mitjans per millorar almenys fins on el necessitem per ajustar els nostres processos a la 

demanda del client. 

En el cas en que tinguem parades no planificades per: 

 Manca de materials

 Increment de la freqüència de preparacions

ens trobarem amb factors aliens a les màquines que afecten al resultat del OEE. És per 

això que és important indagar en el perquè de les variacions del OEE abans de preses 

mesures correctores. 
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En aquesta aplicació, s’ha preparat un full Excel que contindrà les dades necessàries per a 

calcular l’OEE de cada dia. Aquest Excel s’anirà obrint i omplint amb la informació adient cada 

vegada que un client confirma una nova fase de fabricació. 

Aquest full Excel s’anirà omplint amb la informació de la OEE corresponent a cada màquina de 

la nostra planta i al final del dia es guardarà en un altre directori amb un altre nom i 

s’esborrarà  aquest per tal de processar la informació del dia següent. 

Des del servidor es poden consultar aquestes dades de manera interactiva juntament amb 

altres dades en els panells de cada màquina: 
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Des de la nostra aplicació també podrem fer les següents consultes sobre la OEE: 

 Consulta OEE per data

Dins de la opció reports , podrem fer la consulta sobre l’informe de la OEE d’un dia determinat. 

 Visualitzar Gràfic de la OEE per màquina
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2.4.5. Mòdul Control de qualitat per Atributs. 

Cada vegada que es crea una ordre de fabricació , es generen dos arxius Excel que es 

guarden amb noms diferents en dos directoris diferents. El primer arxiu que es genera 

es per a emmagatzemar i gestionar els controls de qualitat per atributs d’aquesta ordre 

i el segon es per els controls de qualitat per variables, aquest mòdul s’explicarà en 

l’apartat següent d’aquest document. Pel que fa al control de qualitat per atributs, 

aquest es fa cada cert temps (freqüència) que estableix el responsable de qualitat per a 

cada ordre de fabricació. Aquest control el fa l’operari des d’un PC client agafant una 

determinada mostra de la producció i comprovant si aquesta esta be o no de manera 

discreta, es a dir, s’informa de si la peça es OK o no OK sense prendre cap mesura 

variable. 

Un cop l’operari hagi realitzat el control de qualitat per atributs i l’hagi confirmat, el PC 

client s’encarrega d’enviar una trama cap al servidor amb la següent informació. 
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I E O R D T N M CD X Y P V F 

I.-Inici de la trama. 

C.-Caràcter de que defineix el procés d’emissió/recepció del control de qualitat per 

atributs. 

O.-Ordre de fabricació 

R.-Referencia. 

D.- Data en format d-m-a quan s’ha realitzat el control de qualitat per atributs. 

T.-Temps en format h:min quan s’ha realitzat el control de qualitat per atributs. 

N.-Nom de l’operari que confirma el control de qualitat per atributs. 

M.-Nom de la màquina que confirma el control de qualitat per atributs. 

CD.-Cota de la peça que s’ha trobat defectuosa. 

X.-Quantitat  de peces defectuoses. 

Y.-Tamany de la mostra analitzada. 

P.-Proporció de peces defectuoses(Peces no OK/tamany de la mostra). 

V.-Tipus de màquina (Bihler/MAT). 

F.-Final de la trama. 

L’ordinador servidor que rep aquesta trama s’encarrega de descompondre les dades 

que conte y guardar-les en  variables temporals. Seguidament es guarden aquestes 

variables en un “Array “ i s’emmagatzemen de la manera preestablerta en el full Excel 

corresponent. 

DADES 
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 P-CHART

En el control de qualitat estadístic, el p-gràfic és un tipus de gràfic de control que 

s'utilitza per controlar la proporció d'unitats no conformes en una mostra, on la 

proporció de la mostra no conforme es defineix com la relació entre el nombre 

d'unitats no conformes i la grandària de la mostra. 
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En el mateix llibre Excel però en una fulla diferent es van fent els càlculs que ens 

dibuixaran el gràfic de proporció defectuosa: 

2.4.6. Mòdul Control de qualitat per Variables. 

Pel que fa al control de qualitat per variables, aquest també es fa cada cert temps 

(freqüència) que estableix el responsable de qualitat per a cada ordre de fabricació. 

Aquest control el fa l’operari des d’un PC client agafant una determinada mostra de la 

producció i comprovant si aquesta esta be o no de manera dimensional, es a dir, 

s’informa del valor exacte que pren una cota determinada de cada peça en aquell 

instant de temps. 

Un cop l’operari hagi realitzat el control de qualitat per Variables i l’hagi confirmat, el 

PC client s’encarrega d’enviar una trama cap al servidor amb la següent informació. 

I F O R D T N M C X V F 

I.-Inici de la trama. 

F.-Caràcter de que defineix el procés d’emissió/recepció del control de qualitat per 

variables. 

O.-Ordre de fabricació 

DADES 
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R.-Referencia. 

D.- Data en format d-m-a quan s’ha realitzat el control de qualitat per atributs. 

T.-Temps en format h:min quan s’ha realitzat el control de qualitat per atributs. 

N.-Nom de l’operari que confirma la fase de fabricació. 

M.-Nom de la màquina que confirma la fases de fabricació. 

C.-Cota de la peça que s’ha mesurat. 

X.-Valor de la cota en la unitat determinada. 

V.-Tipus de màquina (Bihler/MAT). 

F.-Final de la trama. 

L’ordinador servidor que rep aquesta trama s’encarrega de descompondre les dades 

que conte y guardar-les en  variables temporals. Seguidament es guarden aquestes 

variables en un “Array “ i s’emmagatzemen de la manera preestablerta en el full Excel 

corresponent. 



IMPLANTACIO D’UN SISTEMA INFORMÀTIC PER AL  MEMÒRIA 
SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ DE FORMIN S.A 

Pàgina 34 de 58 

 Gràfic  de control

Els gràfics de control, basant-se en tècniques estadístiques, permeten usar criteris 

objectius per distingir variacions de fons d'esdeveniments d'importància. Gairebé tota 

la seva potència està en la capacitat de monitoritzar el centre del procés i la seva 

variació al voltant del centre. Recopilant dades de mesuraments en diferents llocs en el 

procés, es poden detectar i corregir variacions en el procés que puguin afectar la 

qualitat del producte o servei final, reduint deixalles i evitant que els problemes arribin 

al client final. Amb la seva èmfasi en la detecció precoç i prevenció de problemes s’ha 

creat un full Excel que ens permetrà dibuixar el gràfic de control per una cota 

determinada. 

3. Mòdul Reports.
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Aquest mòdul de la nostra aplicació esta dissenyat per tal de facilitar al usuari l’accés a 

la informació dels nostres arxius Excel per programa. Tanmateix , es molt important 

disposar d’informes que ens seran de certa utilitat. Podrem obrir aquests informes que 

es van generant automàticament i seguidament imprimir-los sense gairebé fer cap 

retoc manual sobre l’informe. 

El servidor genera els següents informes de manera automàtica: 

a) Informe de la OEE diària de totes les màquines.

b) Informe de control de qualitat per atributs.

c) Informe de control de qualitat per variables.

d) Informe de fases de producció per Ordre de fabricació.

e) Informe de fases de producció per data.

f) Informe de les fases de producció d’avui.

2.4.7. Mòdul Gràfics. 

Tal i com hem anat veient anteriorment, disposem de diferents gràfics que el que es 

van generant en els diferents fulls Excel i també gràfics que genera el programa de 

obtenint dades d’aquests arxius. Es molt important per una empresa disposar de 

gràfics que mostren una certa característica per tal de prendre decisions a mig i 

llarg termini. Per això s’ha creat aquest mòdul que ens permetrà accedir a la 

informació continguda en els arxius Excel per programa i ens la mostra en diferents 

gràfics útils i pràctics. 

Podrem visualitzar els següents gràfics: 

a) Gràfic de la OEE per data i màquina.

b) Gràfic de control per

variables.



IMPLANTACIO D’UN SISTEMA INFORMÀTIC PER AL  MEMÒRIA 
SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ DE FORMIN S.A 

Pàgina 36 de 58 

c) Gràfic de proporció defectuosa.

2.4.8. Mòdul Preferències. 

Aquest mòdul ens permetrà canviar alguns ajustos en la nostra aplicació. 

 Hora recollida de dades

Aquí podrem indicar l’instant de temps en el qual volem que el servidor guardi tots els 

arxius Excel en un altre directori i deixi els arxius originals llestos per ser manipulats el 

dia següent. 
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 Rutes d’accés

Aquest apartat de la nostra aplicació es molt important alhora de canviar la ruta dels 

arxius o directoris que contenen els nostres arxius Excel. En aquesta interfície amb 

l’usuari ens permetrà localitzar i seleccionar  amb facilitat  la ruta a on es troba cada 

arxiu Excel que del nostre sistema. 
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Aquestes rutes les contindrà l’arxiu Excel que hem anomenat BDD.xls: 
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2.5. Client 

2.5.1. Mòdul Identificació d’operaris 

Un cop creat un operari des del servidor aquest podrà accedir a la seva sessió de 

producció des d’un ordinador client. En la pantalla principal ha d’introduir la seva 

contrasenya i confirmar-la. Fet això, el client envia una petició d’identificació al 

Servidor. La trama corresponent es la següent: 

Petició del client 

I A PASSWORD F 0 

I.-Caràcter d’inici de la trama. 

A.-Caràcter de control que identifica l’acció d’identificació d’operari. 

PASSWORD.-Contrasenya de l’operari. 

F.-Caràcter que indica final de la trama. 

0.-Null que tanca la trama. 
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Un cop el servidor ha rebut la trama la descompon i en guarda la contrasenya en una 

variable. Seguidament obra l’arxiu que conté la informació de cada usuari i comprova 

que la contrasenya esta inclosa dins les dades d’aquest fitxer. Si es el cas, envia com a 

resposta el nom de l’operari al ordinador client i s’habilita l’accés a la sessió: 

Resposta del servidor 

I A NOM F 0 

En cas contrari, s’envia un caràcter informant que la contrasenya no es vàlida i se li 

demana a l’operari que torni a introduir la contrasenya: 

Resposta del servidor 

I A ? F 0 

?.-Caràcter que indica la no existència de l’operari dins l’arxiu del servidor. 

2.5.2. Mòdul Identificació d’OF 
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Aquest mòdul funciona de manera similar al  mòdul anterior. Es demana a l’operari 

que introdueixi el codi de 7 caràcters corresponent a l’ordre de fabricació que vol 

fabricar i un cop introduït i acceptat s’envia al servidor la trama següent: 

Petició del client 

I B OF MAQUINA F 

B.- Caràcter de control que identifica l’acció d’identificació d’OF. 

OF.- Ordre de fabricació. 

MAQUINA.- Màquina des de la qual es fa la petició. 

Un cop el servidor ha rebut la trama la descompon i en guarda l’ordre de fabricació en 

una variable. Seguidament obra l’arxiu que conté la informació de les ordres de 

fabricació i comprova que l’ordre es existent i esta inacabada. Si es el cas, envia com a 

resposta la trama següent: 

Resposta del servidor 

I B O REF SECCIO LOT Q OEEO QRE QTA F 

I.-Caràcter d’inici de la trama. 

B.-Caràcter de control que identifica l’acció d’identificació d’OF. 

O.-Ordre de fabricació. 

REF.-Referencia de la peça a fabricar. 

SECCIÓ.-Secció , màquines tipus MAT/BIHLER. 

LOT.-Lot de matèria prima a utilitzar. 

Q.-Quantitat a fabricar. 

OEEO.-Indicador OEE objectiu. 

QRE.-Quantitat ja realitzada d’aquesta ordre de fabricació. 

QTA.-Quantitat realitzada en el torn anterior. 

F.-Caràcter que indica final de la trama. 
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En cas que l’ordre de fabricació sigui inexistent el servidor envia la trama següent: 

Resposta del servidor 

I A ? F 0 

?.-Caràcter que indica la no existència de l’operari dins l’arxiu del servidor. 

També podria ser que la ordre de fabricació es existent però que la producció 

d’aquesta ja estigui acabada, en aquest cas s’envia la trama següent: 

Resposta del servidor 

I A ~ F 0 

~.-Caràcter que indica que la ordre de fabricació ja esta acabada. 
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2.5.3. Mòdul Fases de fabricació 

El tema de les fases de fabricació es molt important alhora de buscar les arrels dels 

problemes de producció que puguin sorgir en un futur proper o llunyà. Aquest mòdul 

ens permetrà registrar les fases de producció de cada dia i les fases de producció d’una 

ordre de fabricació tal i com hem explicat en l’apartat de fases de producció en 

l’apartat del servidor. 

Cada vegada que l’operari comença una producció ha d’indicar mitjançant l’anella 

mòbil la fase en que es troba. Les fases de producció seran preestablertes, l’operari les 

ha de confirmar i l’aplicació client s’encarrega d’enviar la trama corresponent cap al 

servidor que guardarà les dades tant en l’arxiu de les fases d’avui com en l’arxiu de les 

fases de l’ordre de fabricació en concret. 
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Trama del client 

I C O R E M N Q A T D W Y G J L F 

I.-Caràcter d’inici de la trama. 

C.-Caràcter de control que identifica l’acció de confirmació de la fase de producció. 

O.-Ordre de fabricació. 

R.-Referencia de la peça. 

E.-Fase de producció actual. 

M.-Màquina des de la qual es confirma la fase de producció. 

N.-Nom de l’operari que confirma la fase de producció. 

Q.-Quantitat de peces que s’han de fabricar en aquesta ordre. 

A.- Quantitat de peces acumulades en aquesta fase. 

T.-Temps en l’instant que es confirma la fase de producció en format h:m. 

D.-Data en l’instant que es confirma la fase de producció en format d-m-aaaa. 

W.-Temps parcial en minuts corresponent a la duració de la fase de producció actual. 

Y.-Fase de producció Anterior. 

G.- OEE objectiu. 

J.-Quantitat de peces realitzades fins el moment en que s’ha confirmat la fase de 

producció. 

L.-Lot de matèria prima utilitzat. 

F.-Caràcter que indica final de la trama. 
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Un cop rebuda la trama el servidor s’encarrega d’actualitzar la informació dels fitxers 

de dades corresponents i d’actualitzar el següent panell de la fàbrica: 

2.5.4. Mòdul Control de qualitat per Atributs 

El control de qualitat es una tema imprescindible en una empresa. S’han programat 

dos mòduls respecte aquest tema, el mòdul de qualitat per atributs i per variables. 

Per fer el control de qualitat per atributs, s’ha creat una interfície amb l’usuari a on 

l’operari introduirà les dades que després s’enviaran cap a l’ordinador servidor que les 

gestionarà. 
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Cada cert temps , l’aplicació avisarà a l’operari que s’ha de fer el control de qualitat , el 

qual s’ha de fer a traves d’aquest UIR. En aquest , al tractar-se d’un control de qualitat 

per atributs l’operari nomes ha d’agafar una mostra de peces i indicar la quantitat de 

peces han sortit defectuoses i quines cotes no son vàlides. 
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2.5.5. Mòdul Control de qualitat per Variables 

Aquest mòdul es similar al anterior , la diferencia es que es tracta d’un control de 

qualitat per variables, l’operari ha de mesurar les cotes crítiques i enviar el seu valor 

cap al servidor. 

Es farà a partir de la següent interfície amb l’usuari: 
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2.6. Elements pe a la captació automàtica dels senyals 

Per a la captació dels senyals de les diferents màquines es farà servir un sensor de 

proximitat capacitiu que detectarà la premsa cada cop que aquesta fa un cop. La 

sortida 

d’aquest sensor es llegirà per l’entrada analògica d’un microcontrolador (Arduino 

Uno), el qual contindrà una rutina per fer el comptatge de peces. Seguidament, 

s’enviarà pel port sèrie la quantitat de peces fabricades. Es llegirà el port sèrie a traves 

de la nostra aplicació realitzada amb CVI 2012 i s’indicarà el valor de peces realitzades 

en el panell de la màquina. 

2.6.1. Detector Capacitiu 

La funció del detector capacitiu consisteix a assenyalar un canvi d'estat, basat en la 

variació de l'estímul d'un camp elèctric. Els sensors capacitius detecten objectes metàl 

· lics, o no metàl · lics, mesurant el canvi en la capacitància, la qual depèn de la

constant dielèctrica del material a detectar, la seva massa, mida, i distància fins a la 

superfície sensible del detector. 

Els detectors capacitius estan construïts en base a un oscil · lador RC. A causa de la 

influència de l'objecte a detectar, i del canvi de capacitància, l'amplificació 

s'incrementa fent entrar en oscil · lació  l'oscil · lador. El punt exacte d'aquesta funció 

pot regular mitjançant un potenciòmetre, el qual controla la realimentació de l'oscil · 

lador. La distància d'actuació en determinats materials  es pot regular mitjançant el 

potenciòmetre. 

El senyal de sortida del oscil · lador alimenta un altre amplificador, el qual al seu torn, 

passa el senyal a l'etapa de sortida. Quan un objecte conductor s'acosta a la cara activa 

del detector, l'objecte actua com un condensador. El canvi de la capacitància és 

significatiu durant una llarga distància. Si s'aproxima un objecte no conductor, (> 1) 

només es produeix un canvi petit en la constant dielèctrica, i l'increment en la seva 

capacitància és molt petit comparat amb els materials conductors. 
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2.6.2. Arduino Uno 

L’Arduino Uno és el sistema uC que utilitzaré per adquirir les dades del sensor de 

proximitat que ubicat en cada premsa  de la nostra planta. Aquest sensor de proximitat 

inductiu (M18)  estarà col·locat de tal forma que cada cop que la premsa faci un cop, la 

sortida del sensor serà un nivell alt de tensió. 
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Aquest serà l’esquema de connexió del sensor amb l’Arduino Uno. Després d’adaptar 

el senyal obtingut del sensor mitjançant un amplificador operacional es connectarà la 

sortida d’aquest a una entrada digital de l’Arduino capaç de produir interrupcions 

externes. Consultant el datasheet del’Arduino s’ha sabut que la entrada digital 2 i 3 

son les encarregades de produir interrupcions externes. He utilitzat la entrada digital 2 

que correspon a la interrupció externa 0. 

Com podreu interpretar del codi Arduino escrit mes endavant, he programat que la 

interrupció externa es doni per nivell alt, es a dir, cada vegada que el nivell de tensió 

passi del nivell de tensió LOW a HIGH. 
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Sortida del condicionada ideal del sensor de proximitat 

Com tots sabem en un sistema real es molt difícil obtenir un senyal perfectament 

quadrat al passar d’un nivell a un altre i també es molt fàcil obtenir rebots en senyals 

com aquestes. Aquests rebots poden provocar que una interrupció es doni mes d’una 

vegada i que el nostre sistema funcioni de manera errònia. 

Exemple de senyal quadrada real 
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Per solucionar el tema dels rebots en la senyal real, s’ha fet per software.Com podreu 

apreciar en el codi de l’Arduino , cada cop que es produeix una interrupció externa 

entrem en la rutina RSI (Rutina servei d’interrupció) a on desactivem de seguida les 

interrupcions perquè no es  produeixi cap conflicte mentre es duu a terme la 

subrutina. Al sortir de la subrutina, en la funció principal tornem a activar les 

interrupcions externes i esperem un temps (delay) que serà una mica menor al temps 

de cicle de la nostra màquina. 

Codi arduino 

Es Configura la int 0 per 

flanc ascendent 

Desactivo 

Interrupcions externes. 

S’envia un 1 pel port 

serie. 
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Port sèrie 

Un cop s’ha produït la interrupció externa entrarem en la RSI. En aquesta rutina 

enviarem pel prat sèrie  el caràcter 1 que seguidament serà llegit pel port sèrie del 

nostre ordinador mitjançant una rutina programada en  l’aplicació client. Aquesta 

rutina cada cop que llegeixi el caràcter 1 sumarà una peça a la quantitat de peces 

fabricades i així haurem construït un comptador de peces fabricades. 
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3. RESUM DEL PRESSUPOST

COST DELS PROGRAMES DEL SERVIDOR ......................................... 9.000,00€ 

COST DELS PROGRAMES DEL CLIENT ............................................... 2.720,00€ 

ELEMENTS PER A LA INTERACCIÓ AMB ELS OPERARIS ...................... 800,00€ 

Registre mitjançant un panel tàctil

Suport Pedestal 1,55m d’acer inoxidable

 ELEMENTS PER A CAPTACIO AUTOMÀTICA DELS SENYALS .............. 698,33€ 

Arduino UNO

Sensor de proximitat inductiu M18 PNP

Preu cablejat xarxa i alimentació

 ALTRES COSTOS .............................................................................. 6.600,00€ 

 I. Estudi i anàlisi del project 

II. Engegada del sistema

III. Formació dels operaris i personal de planta

IV. Llicència Programari CVI 2012

 TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE  19.818,33€ 
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4. CONCLUSIONS

Després d’acabar aquest projecte he arribat a les següents conclusions: 

He encertat en l’elecció de CVI 2012 per la realització d’aquest projecte, ja que 

realment l’he trobat molt pràctic en tot els sentits. Hi ha molta informació en la 

pàgina de NI sobre molts aspectes i també he rebut respostes a qüestions que 

tenia de part dels enginyers de NI a traves de correu electrònic. 

Pel que fa al producte final, Formin v.1, aquest satisfà totes les necessitats que 

al principi ens vam plantejar. Després de testejar-lo moltes vegades i de 

diferents maneres , el programa respon correctament. 

Per realitzar projectes d’aquest estil s’ha de tenir molt temps lliure , sobretot si 

es fa per primera vegada, ja que es necessita paciència i esforç per aprendre tot 

allò que necessites durant la seva elaboració. 

La majoria dels processos industrials tenen solucions automàtiques sempre i 

quan es trobi un model ideal/matemàtic que els representi. A partir d’aquí 

s’han d’implementar els diferents algoritmes que facin que el sistema es 

comporti com nosaltres desitgem. 

Durant el desenvolupament d’aquesta aplicació m’he trobat amb problemes 

que no podia solucionar d’una certa manera, però sempre s’ha de buscar la 

solució enginyosa que ens permeti , amb les eines que tenim, superar el repte. 
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5. RELACIÓ DE DOCUMENTS

El present projecte el componen els documents següents: 

DOCUMENT Nº1.MEMÒRIA I ANNEXOS 

 Memòria

 Annexos de la memoria

Annex 1. Codi Arduino
Annex 2. Datasheet Sensor M18

DOCUMENT Nº2.PLANOLS 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT Nº4.PRESSUPOST 
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