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Resum 

 

El document que es presenta a continuació és la Memòria del Projecte de Fi de Carrera 
titulat “Disseny i implementació del sistema de control d’una màquina fresadora de tall de 
vidre amb CNC i CAD/CAM”. Aquest és un projecte que està englobat en un projecte més 
general realitzat al Centre CIM per encàrrec d’una empresa dedicada a la fabricació de 
maquinària per treballar el vidre pla. Aquest projecte consisteix en el disseny, construcció i 
automatització d’una fresadora, controlada per un control numèric, per a la mecanització de 
vidre pla, i amb una aplicació CAD/CAM  per a dissenyar les peces de vidre a mecanitzar. El 
disseny mecànic i la construcció de la màquina ha estat dut a terme per l’empresa METRAL, 
S.A., l’aplicació CAD/CAM ha estat desenvolupada per l’Àrea d’ Informàtica Industrial del 
Centre CIM i la part referent a l’automatització de la màquina ha estat duta a terme pel 
Departament d’Automàtica del Centre CIM. L’autor del projecte, com a integrant de l’equip 
d’Automàtica del Centre CIM, has estat l’encarregat, sota la coordinació d’un cap de 
projecte, de realitzar les següents tasques: seleccionar el control numèric i dur a terme la 
seva configuració; dissenyar i implementar  la comunicació entre els dispositius del sistema 
de control; crear les rutines auxiliars necessàries pel correcte funcionament del sistema de 
control; desenvolupar i implementar l’entorn de comunicació amb l’operari; adaptar un 
sistema de CAD/CAM, ja desenvolupat per a un control numèric obsolet, al control escollit 
mantenint les seves funcionalitats; crear la documentació tècnica i el manual d’usuari. 

Inicialment es fa la selecció del control numèric que governarà la màquina utilitzant com a 
criteris les característiques mecàniques de la màquina, els factors de treball d’aquesta i les 
característiques sol·licitades al sistema de control. Seguidament es fa una descripció dels 
dispositius que conformen el sistema de control: el control numèric, els mòduls auxiliars i la 
interfície home màquina. A continuació es descriu la configuració del control numèric i de les 
rutines auxiliars que s’han desenvolupat pel correcte funcionament de la màquina. Cal 
destacar la rutina de compensació del desgast del radi de l’eina a mesura que treballa la 
màquina. El següent capítol fa referència a la adaptació de l’aplicació CAD/CAM, 
encarregada de generar els programes peça que després executarà el control numèric. 
Tancant el cos de la memòria s’exposa la comunicació amb l’usuari. 

La posada a punt de la màquina prototipus es va realitzar en unes instal·lacions que 
l’empresa va cedir a Badalona (Barcelona). Val a dir, que encara que aquest projecte només 
contempli la part de control de la màquina, es tracta d’un projecte real on han intervingut, a 
part de l’Àrea d’Automàtica Industrial, altres departaments del centre CIM com l’Àrea de 
Recerca i l’Àrea d’Informàtica Industrial. Finalment, es fa un reconeixement de tota la gent 
que ha ajudat en la realització d’aquest Projecte. 
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Glossari 

CAD: Computer Aided Design (Disseny Assistit per Ordinador) 

Els sistemes de Disseny Assistit per Ordinador poden utilitzar-se per a generar models amb 
moltes de les característiques geomètriques d'un determinat producte. Aquestes 
característiques podrien ser la grandària, el contorn i la forma de cada component; i són 
emmagatzemades com dibuixos bidimensionals  i tridimensionals. Una vegada que 
aquestes dades dimensionals han estat introduïdes i emmagatzemades en el sistema 
informàtic, el dissenyador pot manipular o modificar les idees del disseny amb major facilitat 
per a avançar en el desenvolupament del producte. A més, poden compartir-se i integrar-se 
les idees combinades de diversos dissenyadors, ja que és possible moure les dades dintre 
de xarxes informàtiques, amb el que els dissenyadors i enginyers situats en llocs distants 
entre sí poden treballar com un equip. Quan els sistemes CAD es connecten a equips de 
fabricació també controlats per ordinador conformen un sistema integrat CAD/CAM. 

CAM: Computer Aided Manufacturing ( Fabricació Assistida per Ordinador) 

La Fabricació Assistida per Ordinador ofereix significatius avantatges pel que fa als mètodes 
més tradicionals de controlar equips de fabricació amb ordinadors en lloc de fer-lo amb 
operadors humans. En general, els equips CAM comporten l'eliminació dels errors de 
l'operador i la reducció dels costos de mà d'obra. No obstant això, la precisió constant i l'ús 
òptim previst de l'equip representen avantatges encara majors. Per exemple, les fulles i 
eines de tall es desgasten més lentament i s'espatllen amb menys freqüència, el que redueix 
encara més els costos de fabricació. Els equips CAM es basen en una sèrie de codis 
numèrics, emmagatzemats en arxius informàtics, per a controlar les tasques de fabricació. 
Aquest Control Numèric Computeritzat (CNC) s'obté descrivint les operacions de la màquina 
en termes dels codis especials i de la geometria de formes dels components, creant arxius 
informàtics especialitzats o programes de peces. La creació d'aquests programes de peces 
és una tasca que, en gran mesura, es realitza per programari informàtic especial que crea el 
vincle entre els sistemes CAD i CAM. 

CIM: Computer Intergrated Manufacturing (Producció Integrada per Ordinador) 

Un sistema CIM és l’aplicació integrada de conceptes i tècniques d'organització i gestió de la 
producció, juntament amb les noves tecnologies de disseny, fabricació i informació, amb 
l'objecte de dissenyar, fabricar i distribuir un producte concorde a les necessitats de mercat, 
amb una alta qualitat, òptim nivell de servei i els menors costos. 
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CNC: Computer Numeric Control (Control Numèric Computeritzat) 

La definició que es dona a un control numèric aplicat a la màquina eina és la següent: 

Sistema que, aplicat a una màquina eina, automatitza i controla totes les accions de la 
mateixa, com: 

a. Moviment dels carros i del capçal. 

b. Valor i sentit de les velocitats d’avanç i de tall. 

c. Canvis d’eina i de peces a mecanitzar. 

d. Condicions de funcionament de la màquina: bloqueigs, refrigeracions, lubricació, … 

e. Estat de funcionament de la màquina: avaries, avisos, … 

f. Coordinació i control de les accions pròpies del control numèric: fluxos d’informació, 
sintaxis de programació, diagnosi del seu funcionament, comunicació amb d’altres 
dispositius, … 

EasyMask: Software de programació de les pantalles del panell d’operador de la marca 
Siemens. 

HMI: Human Machine Interface (Interfície Home Maquina). Els productes HMI són 
dispositius electrònics i configurables per a ser instal·lats en un taller, en un armari elèctric o 
directament sobre l'estructura de la màquina. Els productes HMI proporcionen un mitjà de 
visualització (pantalla) i generalment un interfície que permet que l'operador interactui amb la 
màquina o amb el procés, enviant instruccions o modificant paràmetres. Generalment, els 
productes HMI es connecten a un o diversos Controladors Lògics Programables (PLC) que 
faciliten les arrencades seqüencials controlades, l'operació i la desconnexió de la 
maquinària. Els productes HMI es connecten als productes PLC a través d'una xarxa i 
visualitzen la informació en forma de gràfics o de textos. 

Llenguatge ISO: Nom del llenguatge del programació del CNC. Els llenguatges de 
programació CNC estan estandaritzats internacionalment. La norma DIN 66025 
"Desenvolupament de programes per a màquines de control numèric" (parts 1 i 2) 
coincideixen en contingut amb l’estàndard internacional ISO/DIS 6983 i ISO/DP 6983 
"Control numèric de màquines”. 
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MMC: huMan Machine Communication ( Comunicador hoMe Màquina). És un ordinador 
personal integrat amb el CNC i la PLC, la comunicació entre el diferents dispositius es 
realitza mitjançant un bus de comunicacions prioritari d’alta velocitat. 

NCK: Numeric Control Kernel (Nucli del Control Numèric). És el nucli del sistema operatiu 
del control numèric, s’encarrega de l’execució de les tasques crítiques en temps real com el 
control dels eixos entre d’altres. 

PLC: Programmable Logic Controller (Controlador Lògic Programable). S'entén per 
Controlador Lògic Programable a tota màquina electrònica dissenyada per a controlar en 
temps real i al mig industrial processos seqüencials. S’encarrega de la lògica de la màquina i 
control de perifèrics com bomba de refrigerant, canviadors d’eina, ... 
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Prefaci 

Origen del projecte 

L’empresa constructora de la màquina, METRAL, S.A., pretén introduir al mercat una 
màquina automàtica de tall i bisellat de vidre. Aquest tipus de màquina ja existeix a diferents 
empreses constructores italianes i alemanyes, és per això que vol produir una màquina pel 
sector de la petita empresa de vidre, que tingui un cost inferior al de les màquines de grans 
capacitats de la competència. 

A l’any 2000, METRAL, S.A. per la part de construcció, i el Centre CIM per la part 
d’automatització van acordar desenvolupar i dur a terme una màquina per treballar vidre 
mitjançant un control numèric. La màquina resultant no va oferir les prestacions adequades 
donat que no es va aconseguir, entre d’altres coses, implementar la correcció automàtica del 
desgast de l’eina. 

A Finals de l’any 2002, donat a que el sistema de control anteriorment instal·lat no assolia  la 
totalitat dels requeriments, METRAL, S. A. i el Centre CIM van plantejar fer una reconversió 
de la màquina substituint el control que la governa.  

Fruit d’aquesta reconversió neix el projecte que ens ocupa. L’equip d’automàtica i control 
industrial del Centre CIM, al qual pertany l’autor d’aquest projecte, va dur a terme la nova 
automatització de la màquina dissenyada per l’equip de METRAL, S.A.  
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Motivació de l’empresa 

Des de la seva fundació, el 5 de febrer de 1980, a Badalona (Barcelona), METRAL, S.A que 
neix amb capital 100 % espanyol,  s’ha concentrat en la fabricació de maquinària per 
treballar el vidre pla. Sota el lema: "Qualitat, preu ajustat i servei", METRAL, S.A 
desenvolupa i fabrica maquinària robusta, senzilla i fiable amb una gamma de productes 
completa en el sector del vidre pla com: cantejadores i biseladores rectilínies, trepants, 
rentadores i fregadores. 

La tendència de creixement constant, gràcies a la quantitat de clients cada vegada major 
que trien els seus productes, ha augmentat les seves vendes totals en 1.106 unitats a l’any 
2002, mirar gràfic 1. Col·locant-los en una posició de líders, amb productes de fabricació 
nacional en el mercat espanyol i arribant a una quota de mercat creixent a nivell mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Unitats venudes 

 Gràfic 1 Unitats venudes per any 

 

METRAL, S.A. està destinant part dels seus recursos al desenvolupament de nous 
productes més flexibles en concordància amb les noves demandes del mercat. Així per 
exemple el desenvolupament i construcció de cantejadoras de gran grandària (ICR 14) i 
projectes especials és una realitat. Així mateix el desenvolupament i construcció de 
màquines CNC és una de les seves actuals prioritats, ja que vol introduir aquesta tecnologia 
en les seves màquines. Motiu pel qual ha nascut el projecte que ens ocupa. 
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Motivació de l’autor 

L’autor del projecte forma part de l’equip d’automàtica i control industrial del Centre CIM. El 
Centre CIM és un centre tecnològic creat per iniciativa de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l’Institut Català de Tecnologia, que té com a missió ajudar les empreses i els 
professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica i d’innovació, mitjançant la 
prestació de serveis tècnics a les empreses, de projectes d’ R+D i de formació, en l’àmbit de 
les tecnologies de la producció. Una manera d’incrementar la competitivitat i la capacitat 
tecnològica i d’innovació de les empreses, és oferir-los persones preparades i formades en 
les últimes tecnologies, amb capacitat de decisió i iniciativa, i seguir fent, d’aquesta manera, 
la transferència de tecnologia. Amb aquest motiu ofereix la possibilitat de realitzar projectes 
d’innovació i desenvolupament a estudiants com a projecte final de carrera. 

La realització d’aquest projecte comporta l’estudi i coneixement de diferents disciplines de 
l’automatització industrial com ara: sistemes de control, aplicacions home-màquina (HMI), 
disseny d’instal·lacions elèctriques, autòmats programables industrials, pneumàtica, 
normativa de seguretat de màquines, etc. 

També ha proporcionat a l’autor coneixements profunds sobre l’estat de l’art de les 
tecnologies de control industrial existents al mercat.  

 

 

Requeriments previs 

Partint de la màquina dissenyada l’any 2000 entre l’empresa METRAL, S.A. i el Centre CIM, 
es proposa fer una substitució del control numèric que la governa. 

La màquina original disposa d’una aplicació CAD/CAM, desenvolupada al Centre CIM, que 
es vol reutilitzar en el nou control. Aquesta mesura comporta una revisió de l’aplicació, a fi 
que el control numèric escollit pugui executar les ordres de mecanització que generi el 
CAD/CAM. 
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Introducció 

Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és la substitució del control numèric d’una màquina fresadora de tall 
de vidre, per tal d’obtenir un sistema capaç de treballar el vidre de forma automàtica amb la 
supervisió d’un operari.  

L’operari disposarà d’una aplicació CAD/CAM, mitjançant la qual dissenyarà la forma 
geomètrica i les diferents operacions que s’han de realitzar sobre el vidre. El conjunt 
d’operacions seran enviats al sistema de control de la màquina mitjançant un bus de 
comunicacions. 

El sistema de control executarà les operacions sol·licitades i implementarà una tasca de 
compensació automàtica de la trajectòria de l’eina en funció del seu desgast. Aconseguint 
d’aquesta forma que les eines de polit es desgastin més lentament, que s'espatllin amb 
menor freqüència i que es redueixin el nombre mínim de cicles necessaris per realitzar 
l’operació de polit. Aquesta sèrie de millores contribuiran en una reducció dels costos de 
fabricació i en una disminució del temps invertit per peça. 

 

Abast del projecte 

Dins de les tasques de configuració del sistema de control és responsabilitat de l’autor: 

 Seleccionar el control numèric i dur a terme la seva configuració. 

 Dissenyar i implementar la comunicació entre els dispositius del sistema de control. 

 Crear les rutines auxiliars necessàries pel correcte funcionament del sistema de 
control. 

 Desenvolupar i implementar l’entorn de comunicació amb l’operari. 

 Adaptar un sistema de CAD/CAM, ja desenvolupat per a un CNC obsolet, al control 
escollit mantenint les seves funcionalitats. 

 Crear la documentació tècnica i el manual d’usuari. 
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1. Selecció del control numèric 

1.1. Introducció 

Per tal de fer front a la selecció de la corresponent unitat de control, es proposen una sèrie 
de tasques amb l’objectiu d’escollir els dispositius més adients. 

Aquestes tasques són: 

 Caracterització del sistema: 

Un dels objectius d’aquest punt és analitzar, a partir de la voluntat del fabricant de la 
màquina i segons la solució constructiva, quins són els aspectes i requisits que s’han de 
tenir presents pel desenvolupament del projecte. Paràmetres a tenir en compte: 

• Avaluar el tipus de treball del sistema i els seus factors més importants. 

• Tenir present els condicionaments del sistema (dimensions, tipus d’atmosfera, 
mesures de seguretat, ...). 

• Enllaç entre els accionaments i els elements mòbils (elements que connecten els 
accionaments amb els elements mòbils). 

• Trets característics de la màquina (tipus de refrigeració, fixació de la peça, 
magatzem d’eines, avaluacions específiques, ...). 
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 Solució escollida pel sistema de control: 

Avaluar les possibles solucions i donar a conèixer la solució escollida per un sistema 
de control i accionament dels eixos. 

Cal avaluar quin tipus de control d’eixos s’ajusta més a les necessitats de l’aplicació. 

• Per escollir la unitat de control valorarem diferents criteris com: 

• Arquitectura de construcció interna: Compacte o Modular. 

• Tipus de control de la trajectòria: Punt a punt (posicionadors) o contornejat. 

• Sistema de control dels desplaçaments: Llaç tancat o llaç obert. 

• Tipus de captador: Lineal o giratori, Absolut o incremental. 

• Tipus de mesura del captador de posició: Directa o indirecta. 
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1.2. Caracterització del sistema 

El disseny mecànic de la màquina ha estat dut a terme per l’empresa METRAL, S.A: 

Consisteix, principalment, en una màquina de tipus pòrtic formada per tres eixos de 
posicionat i un capçal de gir que duu l’eina.  

En el figura 1.1 s’observa el disseny mecànic de la màquina.  

 

 

 

 

 Figura 1.1 Disseny Mecànic de la màquina de METRAL, S.A. 
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1.2.1. Enllaç entre els accionaments i els elements mòbils 

 

• Moviment de translació del pont: eix X 

Doble cargol de boles i doble corretja dentada amb politges. Veure Figura 1.2 

 

Figura 1.2 Moviment de translació del pont  

• Moviment de translació horitzontal del capçal: eix Y 

Cargol de boles i corretja dentada amb politges. Veure Figura 1.3 

 

Figura 1.3 Moviment de translació horitzontal del capçal 
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• Moviment de translació vertical del capçal: eix Z 

Cargol de boles acoblat directament. Veure Figura 1.4 

 

Figura 1.4 Moviment de translació vertical del capçal  

 

• Moviment de rotació de l’eina: eix S 

Acoblament directe d’un portaeines. Veure Figura 1.5 

 

 

Figura 1.5 Moviment de rotació de l’eina 
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• Trets característics del sistema 
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ubjecció del vidre: 

o Ventoses i circuit de buit. 
agatzem d’eines: 

 Fix o estàtic de 8 posicions. 
efrigeració de l’eina: 

 Broca, interior i exterior. 
 
Figura 1.6 Trets característics de la màquina 
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1.2.2. Control de desgast de l’eina 

Després del desenvolupament d’un o varis treballs sobre la peça de vidre, les dimensions de 
l’eina poden haver patit alteracions importants, és per això que és necessària l’aplicació 
d’una tècnica de compensació automàtica dels efectes d’aquest desgast. 

 

1.2.3. Factors de treball 

Es consideren una sèrie de factors que condicionen el mode de funcionament de la 
màquina, aquest són: 

• Minimitzar el temps de cicle de producció. 

• Treball de forma automàtica o de forma manual. 

• Capacitat per admetre programes de diferents peces provinents d’un sistema 
CAD/CAM. 

• Unificació en una sola màquina de tres tipus d’operació que es desenvolupen sobre 
peces de vidre: tall, desbast i polit. 
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1.3. Característiques del sistema de control 

La solució escollida pel sistema és a mode de resum: 

Una unitat de control numèric informatitzat, compacte, de contornejat en llaç tancat, amb tres 
motors brushless pels moviments de translació i amb un motor asíncron pel capçal. 

Les raons per les quals s’arriba a la solució abans esmentada són: 

• Compacte: aquest tipus d’arquitectura ha estat fins a l’actualitat la més adient, ja que 
davant l’existència d’alguns tipus de màquina eina molt comunes i amb unes 
característiques de funcionament molt específiques, existeix tot un conjunt de 
famílies de controls numèrics directament orientats al seu govern. 

Són equips concebuts i dissenyats per a governar un tipus de màquina eina. Aquests 
tipus de control ja disposen d’un panell frontal que incorpora operacions específiques 
de la màquina. La seva operatòria de maneig, les seves funcions i instruccions de 
programació acostumen a ser fixes i tendint a una certa estandardització. 

• Contornejat: el principal argument d’aquesta tria és la necessitat de controlar la 
trajectòria de la màquina durant l’execució del treball. L’execució de la trajectòria 
s’aconsegueix relacionant convenientment els moviments dels eixos X i Y a cada 
instant, ja que s’ha de treballar dins del pla que defineixen aquests dos eixos. 

• Llaç tancat: la gran necessitat de controlar que els moviments, que s’han de  
realitzar, es facin de la forma desitjada. Garantint la precisió, la seguretat, la fiabilitat i 
repetibilitat fan de la solució en llaç tancat la opció més correcta de la configuració de 
control dels desplaçaments. 

• Mesura indirecta i captador giratori: l’adopció del llaç tancat i l’ús de motors 
brushless, comporta la necessitat de transmetre la posició en que es troba cadascun 
dels eixos en tot moment als mòduls de control i alhora per controlar la commutació 
electrònica. El sistema de mesura indirecte abarateix el cost i simplifica el muntatge. 
El captador de posició, giratori, és el propi que incorpora el motor, de tipus encoder. 
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Un altre dels punts a avaluar és la necessitat de senyals d’entrada i de sortida, essent, 
aquests senyals, auxiliars amb la missió d’intercanviar informació i ordres de comandament 
amb els altres elements perifèrics dels sistema (refrigeració, circuit de buit, finals de cursa, 
pilots, ...). 

El còmput d’entrades i sortides, a més a més de la seva naturalesa (digital, analògica), 
donarà lloc a la tria de l’autòmat programable més adient. 

• Autòmat programable integrat: amb la missió de facilitar l’intercanvi d’informació i 
ordres de comandament entre el programa del sistema del control numèric i amb els 
elements perifèrics del sistema. Sent la PLC integrada de forma que la comunicació 
amb el control numèric es fa per mitjà d’un bus intern. 
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1.4. Determinació del control numèric 

 

Fetes les consideracions anteriors, ja es disposa d’informació per seleccionar el tipus de 
control numèric a instal·lar.  

Donat l’origen del projecte (veure apartat 2.1. Origen del projecte) i per sol·licitud de la pròpia 
empresa contractant (METRAL S.A.) el conjunt dels diferents fabricants de controls numèrics 
que s’han utilitzat per fer la selecció són els següents: 

• Fagor Automation. 

• Indramat. 

• Siemens. 

Les raons expressades per l’empresa són: 

• Tots tres fabricants es troben dins de la seva cartera de proveïdors. 

• Facilitat de trobar servei tècnic en Espanya que donés suport a qualsevol problema 
relacionat a fallades mecàniques del sistema. 

• Els tècnics de METRAL S.A. ja es troben familiaritzats amb alguna d’aquestes tres 
empreses. 

• Raons de política d’empresa no esmentades. 

Un cop fetes aquestes anotacions es procedeix a escollir, dins dels diferents models que 
subministren aquest fabricants, el més adient pel sistema. 
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Es  defineixen una sèrie de criteris per concretar  el control numèric, que són els següents: 

1. Nombre màxim d’eixos que el control pot governar. 

2. Possibilitat d’estructurar aquests eixos en canals de funcionament, per poder 
implementar diverses cèl·lules flexibles de fabricació. 

3. Possibilitat d’ampliació, tenint en compte futures modificacions. 

4. Personalització de la interfície amb l’operari per possibilitar la introducció del saber 
fer propi dels operaris i tècnics de METRAL, S.A. 

5. Possibilitat d’implementar assistents de programació per reduir les necessitats de 
formació dels operaris. 

Un cop fixats aquests criteris, es disposa d’informació per estudiar detingudament les 
possibilitats que ofereixen els diferents models dels fabricants d’equips de control numèric 
digitals esmentats abans. Per realitzar el procés de selecció es construeix una matriu 
multicriteri amb els models dels fabricants que s’ajusten més als criteris esmentats. Aquest 
models són els següents: Fagor Automation 8055, Indramat MTC200 i Siemens Simunerik 
810D. 
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La matriu multicriteri que es presenta en forma de taula comparativa a la figura següent: 

 

Matriu multicriteri pel sistema de control 

Criteri FAGOR INDRAMAT SIEMENS 

Nº màxim d’eixos 7 32 32 

Possibilitat de canals 2 8 10 

Ampliabilitat No Si Si 

Personalització interfície No No Si 

Assistent programació Si Si Si 

Preu aproximat material 33.000 € 50.000 € 40.000 € 

Taula 1.1 Matriu multicriteri del sistema  de control 

A partir de les dades exposades en la taula 1.1 el control 810D de Siemens és el control 
escollit, ja que disposa d’un gran rang de possibilitats d’ampliació i la capacitat de 
personalització de la interfície d’usuari. Destacar una particularitat d’aquest control en front 
dels altres: la possibilitat de programació d’accions síncrones. Aquestes accions són 
subrutines que es poden executar paral·lelament amb el codi, cosa que permet implementar 
funcions de compensació de trajectòries simultànies al codi ISO (per més informació veure 
apartat 4.9, Rutina de compensació del radi de l’eina). 

 

. 

 



Disseny i implementació del sistema de control d’una màquina fresadora de tall de vidre amb CNC i CAD/CAM Pàgina. 27 

2. Descripció i comunicació dels dispositius del sistema 
de control 

 

2.1. Introducció 

Un cop escollit el Control numèric s’estudia l’estructura de control del sistema, quin són els 
seus elements i la seva funcionalitat. 

L’arquitectura general de l’equip de control numèric compren els següents elements en blocs 
i exposats amb algunes de les tasques que realitzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestionar programes del NCK.- Comunicar amb l’exterior.

- Executar programes peça “off-line”.- Programar.

- Maneig de les dades d’usuari.- Visualitzar.

- Maneig de les dades del sistema.- Operar.

huMan Machine Communication (MMC).
Human Machine Interface (HMI).

- Gestionar programes del NCK.- Comunicar amb l’exterior.

- Executar programes peça “off-line”.- Programar.

- Maneig de les dades d’usuari.- Visualitzar.

- Maneig de les dades del sistema.- Operar.

huMan Machine Communication (MMC).
Human Machine Interface (HMI).

- Operacions específiques 
de la màquina.

- Relació de senyals.

- Activació de senyals.

- Lògica de la màquina.

Autòmat programable.
Programmable Logic 

Controller (PLC).

- Operacions específiques 
de la màquina.

- Relació de senyals.

- Activació de senyals.

- Lògica de la màquina.

Autòmat programable.
Programmable Logic 

Controller (PLC).

- Control de corrent.

- Control de velocitat.

- Posició actual.

Accionaments 
digitals

(1 fins a n)

- Control de corrent.

- Control de velocitat.

- Posició actual.

Accionaments 
digitals

(1 fins a n)

- Control de la posició.

- Execució dels blocs CN.

- Preparació dels blocs CN.

- Interpretació dels programes peça.

- Memòria de les dades d’usuari.

Numeric Control Kernel (NCK)
Comunicació/Maneig

- Control de la posició.

- Execució dels blocs CN.

- Preparació dels blocs CN.

- Interpretació dels programes peça.

- Memòria de les dades d’usuari.

Numeric Control Kernel (NCK)
Comunicació/Maneig

Esquema l 

 

 

 

 2.1 Arquitectura interna del sistema de contro
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En el nostre cas es disposa d’un control numèric SIEMENS 810-D configurat com un sol 
GCS (Grup Class Service), 1 canal i 4 eixos, essent un d’aquests eixos el capçal. El control 
està configurat per realitzar les tasques d’una fresadora.  

Els elements que formen part del control són els següents: 
• Sinumerik 810D. Mòdul CCU2, amb software v2.4. Incorpora PLC 315-2DP  

• Teclat CNC 

• Mòdul MMC 103, CPU Pentium/133 MHz 

• Panell de comandament MCP 

• Panell operador OP032S OP  

• Motor i servomotors 

 

CNC Regulador del capçal

Regulador d’avançFont d’alimentació 

MMCOP 

MCP

Figura 2.  

 

1 Communicacions entre els dispositius
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2.2. HMI: Interfície Home Màquina 

Aquest és l’entorn de programació i diàleg entre l’operari i la màquina  i consta de les
següents parts: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCP: Panell 
de control de 
la màquina 

1
1.-  Pantalla 
EasyMask 

2.- Tecles de 
Machine i 
Menu principal.

3.- Tecles de 
pantalla. 

4.- Soft-Keys 

OP: Panell 
de l’operador

Teclat del 

CNC 

 
Figura 2.2 Interfície Home-Màquina 

A continuació es descriuen, mitjançant unes fitxes descriptives, les diverses funciona
dels diferents components del sistema. 

 

 

litats 
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2.2.1. Panell Operador (OP) 

  

Element 

OP 

Descripció 

Panell d’operador 

Funció: 

• El panell de l’operador és interfície gràfica que informa de l’estat del CNC a l’operari. 

Característiques principals: 

• Des del panell d’operador es visualitzen les pantalles de configuració predefinides 
del CNC, les pantalles dissenyades amb l’Easy Mask i es seleccionen els diferents 
menús de configuració. 

Connectivitat: 

• El panell està connectat al teclat del CNC i al mòdul MMC. Pel teclat s’editen els 
diferents codis dels programes: ja sigui el codi peça ( en llenguatge ISO) o les 
subrutines. El mòdul MMC el fa servir com a base de dades on emmagatzema els 
diferents programes i paràmetres de configuració del CNC. 
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2.2.2. Panell de Control de la Màquina (MCP) 

  

Element 

MCP 

Descripció 

Panell de control de la màquina 

Funció: 

• El panell de control de la màquina permet a l’operari executar les operacions del 
CNC, tals com: 

o Canvi de mode de treball: Mode automàtic o JOG. 

o Executar el codi peça introduït. 

o Fer aturades i salts en el programa. 

o Cerca d’origen dels eixos. 

o Control del desgast de l’eina. 

o Realització de moviments manuals. 

o Disposa d’un potenciometre per regular la velocitat dels motors en mode 
automàtic. 

Característiques principals: 

• Es troba situat sota el OP i actua directament sobre el CNC i sobre la MMC. És 
l’element de control de l’operari quan la màquina es troba en mode Automàtic, pot 
aturar el programa i fer salts en el codi per tal de saltar-se operacions que hagin 
estat programades en el codi ISO ( el codi peça ). 

Connectivitat: 

• El panell  MCP està connectat al CNC i al mòdul MMC. Al CNC per poder actuar 
sobre ell i al MMC per llegir de la base de dades de programes i paràmetres de 
configuració 
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2.2.3. Teclat del control numèric 

  

Element 

Teclat  

Descripció 

Teclat del control numèric 

Funció: 

• El teclat del control numèric s’utilitza per poder editar el programes i per poder 
moure’s per les diferents finestres del sistema operatiu instal·lat en la MMC. 

Característiques principals: 

• Es tracta d’un teclat semblant al d’un ordinador. És possible connectar un teclat 
“estàndard” al MMC ja que aquest te les tecles limitades: no disposem de tecles de 
funció i això limita la programació. Cal recordar que només un teclat actiu és 
possible, ja que la connexió del teclat al MMC és única. 

Connectivitat: 

• El teclat del control numèric està directament connectat al MMC i actua com un 
teclat estàndard de PC. 
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2.3. Control numèric 

  

Element 

CNC 

Descripció 

Control numèric 

Funció: 

• El control numèric és l’encarregat de fer tots els càlculs de trajectòries i de control 
dels mecanismes que hi han connectats, com els motors. És la part més important 
del sistema de control.  

Característiques principals: 
• Es tracta d’un Sinumerik 810D. Mòdul CCU2, amb software v2.4 que incorpora una 

PLC Siemens 315-2DP. 

• Una de les seves característiques principals, per la qual va ser escollit, es la 
possibilitat de crear accions síncrones (programes que actuen de forma paral·lela 
amb el programa peça). Aquesta característica permet implementar la rutina de 
compensació de radi automàtica. 

Connectivitat: 

• El control numèric està interconnectat amb la PLC i mitjançant un bus de 
comunicacions amb la MMC. Els dispositius de camp estan connectats als 
reguladors i a les entrades/sortides que incorpora. 
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2.4. Mòdul MMC 

  

Element 

MMC 

Descripció 

Mòdul MMC 

Funció: 

• La funció de la MMC és de fer de base de dades del CNC i fer córrer un sistema 
operatiu (en el nostre cas Windows 98) on s’executi el software de les pantalles 
d’usuari: l’EasyMask.  

Característiques principals: 
• El mòdul MMC 103 incorpora una  CPU Pentium/133 MHz amb possibilitat 

d’incorporar un teclat (el del CNC en el nostre cas) i una disquetera (per poder 

transferir arxius). 

Connectivitat: 

• La MMC està connectada tant amb l`OP com amb el teclat del CNC i el propi CNC. 
Posseeix un port RS-232 per poder fer transferència d’arxius des d’un equip remot. 
S’utilitzarà aquest port per enviar el programa peça generat pel sistema CAD/CAM a 
la base de dades de programes de la MMC. 

 

 

 



Disseny i implementació del sistema de control d’una màquina fresadora de tall de vidre amb CNC i CAD/CAM Pàgina. 35 

3. Disseny i configuració del control numèric 

3.1. Introducció 

En aquest apartat s’explica la configuració dels paràmetres del CNC per a la correcta 
configuració del control de forma que permeti una comunicació amb els diferents dispositius 
que integra. L’estructura interna del paràmetres del CNC es jeràrquica com es pot observar 
al Figura 3.1. 

 

810 D

GCS ∑ ≤ 5

∑ ≤ 10

∑ ≤ 31

Parametros Generales DM 10000

Paràmetres de canals 
DM 20000

Paràmetres d'eixos
DM 30000

Canals

Eixos

 

Figura 3.1  Estructuració dels paràmetres del CNC 

GCS = Group Class Service. Poden haver fins a 5 grups de classes de servei. Es considera 
una classe de servei: el mode JOG (mode manual), el mode automàtic, i el mode de 
referenciació manual dels eixos. 

Normalment, cada canal correspon a una màquina i per tant a un programa en codi ISO. 

Es poden configurar fins un màxim de 10 canals distribuïts entre els grups de servei que 
s’hagin definit. 
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Cada  canal pot tenir definit un nombre d’eixos determinat, però la totalitat dels eixos definits 
en tots els canals, no pot ser superior a 31 eixos. 

En el nostre cas s’ha de configurar el CN com una fresadora de: 

• Tres eixos (X1,X2,X3) 

• Un capçal (A1) 

Degut a l’extensió d’aquest paràmetres, l’explicació d’aquests han estat inclosos en l’Annex 
B: Paràmetres de configuració i subrutines del control numèric. 

Un cop s’han configurat tots els paràmetres que s’inclouen a l’annex  es realitza una còpia 
dels paràmetres de POSADA EN MARXA, per si es desconfiguren.  
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3.2. Paràmetres modificats del CNC 

Al control numèric existeixen un conjunt d’entrades que seran utilitzades per a informar a la 
PLC sobre diferents events en el control. Veure taula 3.1. A cada una d’aquestes entrades 
es un DB associat que fa referència a la PLC; E/S es l’entrada física on es troba l’event. Per 
exemple el Sensor de calibració del radi de l’eina està físicament connectat a l’entrada E37.1 
i se l’ha associat a l’entrada $A_IN[1] al CNC i al DB10.DBX1.0 en la PLC. D’aquesta 
manera es pot visualitzar l’estat d’aquesta entrada física a la PLC. 

 

 

 

 

Taula 3.1 Entrades Associades a la l CNC PLC i a

$A_IN [ ] DB associat E/S Explicació 

$A_IN [1] DB10.DBX1.0 E37.1 Detecció calibració 
del radi 

$A_IN [2] DB10.DBX1.1 E37.6 Detecció del 
palpador 

$A_IN [3] DB10.DBX1.2 8.1 Eina a dalt (Pinces 
tancades + eina) 

E3

$A_IN [4] DB10.DBX1.3 Z E6.7 

$A_IN [5] DB10.DBX1.4 .0 X+ E7

$A_IN [6] DB10.DBX1.5 E7.1 X- 

$A_IN [7] DB10.DBX1.6 E6.5 Y+ 

$A_IN [8] DB10.DBX1.7 .6 Y- E6
1 Els paràmetres i els seus significats es bar al  Capítol 6, Apartat 8: 
Sinumerik 840D-840Di-810D Puesta en marcha y mantenimiento (VOL1)
SIEMENS. 

poden tro
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3.3. Configuració bàsica de la PLC pel funcionament inicial 
dels eixos 

 

U i eixos, 
os que 

 a continuació són  per fer una comprovació en cas de no disposar cap programa 
de PLC a part dels blocs que es carreguen per inicialitzar la PLC, com els OB1, OB100, 
FC1, FC24 ...etc. 

Recordar que el OB100 és el bloc que és el first SCAN i el OB1 és el bloc que es repeteix 
cíclicament a cada SCAN. El OB100 crida al bloc FC1 que és on es defineixen els 
paràmetres de la PLC. El FC24 habilita el panell operador. 

Si no es disposa de cap bloc de programa fet per l’usuari es poden forçar una sèrie de bits 
per tal de comprovar el correcte funcionament del eixos i, en conseqüència,  la correcta  
configuració dels paràmetres. 

Per forçar bits des del panell es segueixen els següents passos: 

• Anar a la finestra de PLC 

Apareix una finestra Estado PLC, on a la dreta de la finestra es pot veure l’estat de la PLC, 
normalment “activo”. 

En aquesta finestra s’introduiran els bits a forçar i modificarem el seu valor, aquest bits un 
cop es disposi d’un programa de PLC, ja es forçaran des d’allà. 

n cop s’han configurat tots els paràmetres del CN pel que relació als grups, canals 
es comprova el funcionament de tots els eixos. Cal tenir en compte que els pass
s’enumeren

 



Disseny i implementació del sistema de control d’una màquina fresadora de tall de vidre amb CNC i CAD/CAM Pàgina. 39 

Els bits a forçar són: 

Operant Format Valor  Operant Format Valor 

DB21.DBB6 B1 10000000  DB33.DBX2.1 B 1 

DB31.DBX1.5 B 1  DB33.DBX21.7 B 1 

DB31.DBX2.1 B 1  DB33.DBX2.7 B 1 

DB31.DBX21.7 B 1  DB31.DBX1.5 B 1 

DB31.DBX2.7 B 1  DB31.DBX2.1 B 1 

DB32.DBX1.5 B 1  DB31.DBX21.7 B 1 

DB32.DBX2.1 B 1  DB31.DBX2.7 B 1 

DB32.DBX21.7 B 1 

DB32.DBX2.7 B 1 

DB33.DBX1.5 B 1 

Per modificar els valors: 

 Prémer Cambiar 

 Introduir el nou valor 

 Prémer Asumir 

 

                                                

Taula 3.2 Bits Forçats a la PLC 

 Seleccionar el bit que vulguem canviar-ne el valor 

 

1 El format B correspon a bit. 
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La PLC reserva uns DB’s que s’han de respectar. Les DB’s 31-61 estan reservats per la 
ntre eixos i spindle no. 1 to 31. 

tre cas a xos: corre s DB’s: DB31 pe er 
pe a l’eix 3. 

per a l’ ari són 2-70  

 

ia de ncionament d’un Eix 

u  punt e alitza una comp cionament ls eixos. Per això 
es realitzen els següents passos: 

• Realitzar les connexions de la potència i l’encoder dels Brushless. (Veure Apartat 3.5 
io  de pote ia i encod rs, a 

cla Ma e del panell 

 u  finestra n estan els eixos definits i la seva posició en mm 

la cla Jog de la MMC (el led ha d’estar encès) 

• Comprovar que el Feedrate i l’  al 2%,  per evitar 
sobresalts. 

rda Feed Start de la MMC. El led del Feed Start s’il·luminarà i el de 

• es vol moure, ja sigui X, Y, Z... prement les tecles X, Y, Z, 4, 5 
En cas de disposar més eixos es pot configurar alguna tecla 

 aquests eixos. (Veure Capítol: Configuració  de tecles 
addicionals) 

• Prémer les tecles + o – per fer girar els eixos. 

S’ observa com les posicions dels motors van variant. 

 

 

interfície de senyals e

En el nos al dispos r de 3 ei sponen le r a l’eix 1, DB32 p
a l’eix 2 i DB33 r 

Les DB’s reservades usu DB 6  i DB 90-127. 

3.4. Seqüènc  fu

En arribar a aq est s re rovació del fun de

Connex ns nc e continuació) 

• Prémer la te chin

• Apareix na  o

• Prémer  te

Overate estan aproximadament

• Prémer la tecla ve
Feed Stop s’apagarà. 

Seleccionar l’eix que 
del teclat de la MMC. 
lliure per fer moure
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3.5. Connexions de potència i encoder del CNC 

 Potència: 

less SIEMENS són normalment de color taronja. Les 
mànegues de potència de cada eix contenen quatre cables: 3 fases (U,V,W) i terra, els quals 

. El terra s’ha de connectar al 
rra del NCK i aquest al terra general de l’armari. La mànega de l’eix Z conté dos cables 

més corresponents a l’electrofrè, necessari pels eixos verticals. L’electrofrè queda alliberat 
lanc (0V). 

A1 = connector de més potència corresponent sempre al capçal 

 en el cas METRAL, S.A.) 

 Enc

Les mà de color verd, 
van n

Les n

En el n  connectors són: 

 

El mànega de potència dels Brush

s’han de connectar respectant rigorosament l’ordre de les fases
te

quan s’alimenta a 24 V DC. NOTA: cable negre (24 V), cable b

A2 = connector eix X o Y (X

A3 = connector eix Y o X (Y en el cas METRAL, S.A.) 

A4 = connector eix Z 

oder: 

negues dels l’encoders dels motors Brushless SIEMENS, normalment 
 co nectades al frontal del NCK. 

 co nexions han de ser coherents amb les connexions de la potència dels eixos. 

ostre cas els

Eix Connector NCK 

X -X412 

Y -X413 

Z -X414 

A (capçal) -X411 

 

Taula 3.3 Connectors 
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3.6. Sistema de seguretat de les dades de CNC 

3.6 rda de paràmetres 

• 

• 

El tipus èric, o sigui als grups, canals, 
eixos, programa en codi ISO, etc... 

El tipus MMC són els paràmetres i informació general del disc dur (normalment no es fa una 
salv pa molt) 

Per realitzar la salvaguarda es pot fer sobre: 

• el disc dur  

• un disquet 

Els passos a seguir són: 

• Prémer la tecla Servicio 

• Prémer la tecla > per desplegar els submenús 

• Prémer la tecla P.Marcha serie 

Apareix una pantalla Preparar archivo Puestas en Marcha on es pot seleccionar el contingut 
de l’arxiu a guardar. 

• Seleccionar el contingut de l’arxiu. 

.1. Salvagua

 

Existeix un sol arxiu on es guarden tots els paràmetres configurats. Aquest arxiu pot  
contenir paràmetres de tres tipus, els quals es classifiquen en: 

• CN 

MMC 

PLC 

 CN són paràmetres que fan referència al control num

aguarda perquè ocu

El tipus PLC es guarden els paràmetres i  el programa de la PLC. 
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Normalment es guarden tres arxius: un de CN sol, un de PLC sol i, finalment un de CN i PLC 
ón CN_250502, PLC_250502 i NCPLC_250502 , 

tiva a del dia de la salvaguarda. 

• Prémer Archivo si es desitja guardar en el disc dur. 

ctar una disquetera a la part posterior de la pantalla 

r la disquetera fent ús de l’endoll tipus Schucko de l’armari elèctric. 

la tecla Disquete 

En el cas de perdre la configuració dels paràmetres es poden recuperar si s’ha fet una 

cla > per desplegar els submenús 

a P.Marcha serie 

chivo o disquetera 

t 

 

junts. Els nom que s’acostumen a donar s
respec ment, essent els nombres la dat

Per realitzar la salvaguarda sobre un disquet: 

• Conne

• Alimenta

• Prémer 

 

 

3.6.2. Càrrega de paràmetres guardats 

salvaguarda anteriorment. Per això cal segui els següents passos: 

• Prémer la tecla Servicio 

• Prémer la te

• Prémer la tecl

• Prémer la tecla Ar

• Seleccionar l’arxiu desitja

• Prémer la tecla Marcha 
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4. Disseny de les rutines auxiliars del CNC 

4.1. Introducció 

Degut als dispositius auxiliars de que disposa el sistema : 

• Porta eines manual. 

• Sistemes auxiliars de mesura  

• Sistema de compensació automàtica del radi de l’eina. 

• Pèrdua de referència dels eixos quan hi ha alguna caiguda de tensió. 

S’han de dissenyar un sèrie de subrutines que s’executin conjuntament amb el codi ISO 
durant l’elaboració de la peça.  

Aquestes rutines són les que segueixen (Per Informació detallada del codi de les rutines 
mirar Annex B: Paràmetres de configuració i subrutines del control numèric ): 

• Rutina del palpador. 

• Rutina de gestió de l’eina. 

• Rutina per agafar l’eina. 

• Rutina per deixa l’eina. 

• Rutina de vigilància de la posició del capçal. 

• Rutina d’inicialitzar les dades de les eines. 

• Rutina de calibració de l’eina. 

• Rutina de visualització del corrent motor. 

• Rutina d’inicialització dels paràmetres. 

• Rutina de compensació del desgast del radi de l’eina. 
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4.2. Rutina del palpador. 

Si en el sistema CAD/CAM es selecciona que es vol fer una selecció del zero peça amb el 
palpador s’executa aquest codi. 

El sub-programa palpador.spf és l’encarregat d’executar la rutina de cerca del zero peça 
amb palpador. Per realitzar la cerca del zero peça, el sub-programa sol·licita la càrrega 
manual del palpador i la posterior descàrrega. El palpador necessita estar connectat a través 
del connector DB-15 a la caixa de distribució que es troba al costat del capçal. Els 
moviments del palpador corresponen a moviments incrementals, les distàncies dels quals es 
defineixen a la pantalla corresponent del panell operador. Per realitzar els moviments dels 
eixos X,Y es fa des del panell de comandament MCP amb les tecles indicades com X+,X-
,Y+,Y-. Per a que el palpador iniciï el palpat s’ha de prémer la soft-key “Detectar” del OP.  El 
zero peça consta d’un origen i una orientació, és per això que l’operació de detecció del 
palpador es repeteix dues vegades. En la primera es realitza la captura del punt origen. La 
segona vegada es realitza la captura del punt que definirà la direcció del eix X en sentit 
positiu. L’eix Y queda definit per defecte perpendicular a l’eix X passant per l’origen i en 
sentit antihorari respecte l’eix X.  (Per més informació mirar Annex D Manual d’usuari) 

4.3.  Rutina de gestió de l’eina. 

Al ser el magatzem d’eines un magatzem d’eines manual, aquestes no poden ser 
carregades automàticament pel CNC quan es fa un crida mitjançant un Txx M06. Per 
solucionar aquest problema s’ha creat una subrutina que fa tota la gestió del canvi de l’eina. 
Aquesta rutina té en compte l’eina que actualment té agafat el capçal i en funció de si és 
necessari un canvi d’aquesta crida a les subrutines d’agafar eina i/o deixar eina. 

 

4.3.1. Rutina per agafar l’eina. 

En aquesta rutina estan totes les posicions del magatzem parametritzades; de manera que 
al fer la crida d’aquesta rutina el capçal es desplaça a la posició seleccionada i agafa l’eina 
que es troba en aquesta posició. La comunicació amb la PLC és constant per tenir 
informació del estat del capçal alhora de saber si ha agafat, o no, l’eina. 
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4.3.2. Rutina per deixar l’eina. 

Aquesta rutina es idèntica a la d’agafar eina i difereix de l’anterior en que el moviments a 
realitzar per el capçal per aproximar-se al magatzem son diferents. 

4.4. Rutina de vigilància de la posició del capçal. 

Alhora de d’executar-se el programa principal el primer que es fa és controlar la posició en la 
que es troba el capçal en la taula. En funció d’aquesta posició s’executen una sèrie de 
moviments per tal que no es produeixi cap col·lisió i que no es surti dels límits de treball. 

4.5. Rutina d’inicialitzar les dades de les eines. 

Les eines poden tenir dues zones de treball, i per poder actualitzar la pantalla d’eines de la 
MMC aquesta rutina s’ha d’executar al començament del codi. Aquesta rutina s’encarrega 
de recórrer la base de dades del CNC buscant eines que hagin estat definides com a 
dobles. Es considera que una eina és doble quan dues eines comparteixen posició del 
magatzem. La subrutina fa una cerca per la base de dades i va omplint la base de dades del 
magatzem distingint quines són les eines simples i quines les dobles. ( informació detallada 
de la pantalla d’eines a l’Annex D Manual d’usuari). 

4.6. Rutina de calibració eina. 

Si pel sistema CAD/CAM s’ha seleccionat aquesta opció, una vegada l’eina ha estat agafada 
anirà a la zona de calibratge i mitjançant un sensor mecànic es determina el seu radi i 
aquest s’actualitza a la base de dades de l’eina. La rutina conté tots el moviments i gestions 
necessàries per dur a terme la calibració. 

4.7. Rutina de visualització del corrent motor. 

Per poder visualitzar per pantalla de la MMC el consum del motor s’ha realitzat una rutina 
que adquireixi el valor del consum del capçal i en funció del seu sentit de gir l’actualitzi per 
pantalla. 
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4.8. Rutina d’inicialització dels paràmetres. 

Aquesta rutina posa a zero tots el paràmetres de compensació cada cop que s’executa de 
nou el codi ISO. També serveix per inicialitzar les posicions de les eines al magatzem abans 
de fer la càrrega de les noves posicions des de el CAD/CAM. 

 

4.9. Rutina de compensació del desgast del radi de l’eina 

La rutina de compensació del desgast és una de les més importants de la màquina i 
pràcticament la seva raó de ser.  

L’objectiu d’aquesta rutina es corregir la trajectòria de l’eina en funció del desgast de l’eina. 
Per dur a terme aquesta tasca al sistema CAD/CAM a les eines del tipus “ Mola ” podem 
seleccionar l’opció de control del desgast; al seleccionar aquesta opció s’ha d’introduir el 
desgast teòric de l’eina per mil·límetre avançat ( Aquesta dada és proporcionada o per part 
del fabricant de la mola o per l’experiència del operari ). 

El sistema de compensació s’encarrega de calcular la nova trajectòria en funció d’aquest 
desgast: apropant o allunyant l’eina de la seva trajectòria original. 

Aquest paràmetre pot ser modificat en petits increments, al entorn del paràmetre de desgast 
teòric introduït pel CAD/CAM, per poder ajustar al màxim el desgast de l’eina.  
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4.9.1. Càlcul dels nous paràmetres de desgast 

Per aconseguir que el CNC s’adapti al desgast de l’eina el que es fa és modificar ONLINE 
(durant l’operació de tall) el radi de l’eina. La variació del radi es fa segons una funció 
polinòmica de primer grau. Primer es parteix d’una recta de desgast i en funció de si 
s’observa que l’eina s’allunyava massa del vidre ( es desgasta massa idealment), o si 
s’observa que és molt a prop (idealment desgasta poc) es fa augmentar o disminuir, 
respectivament, la recta de desgast del radi de l’eina. Al Figura 4.1  mostra l’evolució de les 
rectes de desgast. 

 

 

 

 Aument del desgastDesgast del radi de l’eina 

Desgast predefinit 
pel CAD/CAM 

Disminució del 
Desgast 

Camí recorregut 

C

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Evolució de les rectes de desgast 

 



Pàgina. 50  Memoria 

 

4.9.2. Sistema de càlcul dels paràmetres de compensació 

Per poder fer la compensació del radi de l’eina definim un polinomi de desgast del radi. 
Aquest polinomi és un polinomi de primer grau. La pendent del polinomi és el terme de 
desgast introduït pel sistema CAD/CAM i el terme independent depèn de la posició de l’eina. 
Per variar online aquesta pendent i que no es produeixin cap sotragada de l’eina mentre 
mecanitza, hem de recalcular el terme independent en funció del camí recorregut per 
aquesta. A continuació es mostra el desenvolupament teòric del càlcul del terme 
independent: 

 

CaaXaaY

CaaXaaY

CaaXaaY

··

··

··

''
1

''
0

''
1

''
0

'
1

'
0

'
1

'
0

1010

+=+=

+=+=

+=+=

Caaaa )·( '
110

'
0 −+=

Si observem el que volen dir els termes de 
l’equació tenim el paràmetres per fer el càlcul. 

Nou terme independent 

Antic terme independent

$AC_PLTBB 

Diferència entre les dos pendents de la recta. 
Aquest paràmetre el fixem nosaltres. 

Per programa ISO fem el càlcul 
ONLINE del nou terme 
independent, i quan es sol·licita un 
canvi de pendent s’utilitza aquest 
càlcul per sobreescriure la recta. 

($AC_PLTBB·(0.01)) + $AC_FCT0[1] 

CaaCaa

CaaCaaXaaY

··

···
'
1

'
010

'
1

'
01010

+=+

+=+=+= Si aïllem el terme independent en 
funció dels altres termes obtenim el 
següent: 

Per poder passar d’una recta a l’altra hem 
de recalcular el paràmetres del polinomi, 
aquest càlcul el podem treure de aquestes 
equacions
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5. Adaptació del sistema CAD/CAM 

Per aconseguir que el sistema CAD/CAM s’adapti al nou control numèric, s’han de redefinir 
certes funcions del codi que el CAM generava. Aquestes funcions són: 

• Funcions G:  

G és l'adreça corresponent a les funcions preparatòries. S'utilitzen per a informar al 
control de les característiques de les funcions de mecanitzat, com per exemple, forma de 
la trajectòria, tipus de correcció d'eina, parada temporitzada, cicles automàtics, 
programació absoluta i relativa, etc. La funció G va seguida d'un nombre de dues xifres 
que permet programar fins 100 funcions preparatòries diferents. 

En el cas de l’adaptació aquestes funcions són comuns en els dos CNC i no han requerit  
modificacions importants. 

Exemples: 

G00: El trajecte programat es realitza a la màxima velocitat possible, és a dir, a la 
velocitat de desplaçament en ràpid. 

G01: Els eixos es governen de tal forma que l'eina es mou al llarg d'una línia recta. 

G02: Interpolació lineal en sentit horari.  

G03: Interpolació lineal en sentit antihorari. 

G41: Compensació del radi a dretes. 

G42: Compensació del radi a esquerres. 

• Funcions M: 

M és l'adreça corresponent a les funcions auxiliars o complementàries. S'usen per a 
indicar a la màquina eina que es deuen realitzar operacions tals com: parada 
programada, rotació del capçal a dretes o a esquerres, canvi d'eina, etc. L'adreça M va 
acompanyada d'un nombre de dues xifres que permet programar fins 100 funcions 
auxiliars diferents. 

Existeixen un conjunt de funcions M que poden ser programades per codi. La codificació 
d’aquestes es lliure, encara que hi han un cert nombre d’elles que són utilitzades de 
forma estàndard pel codi ISO. 
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La següent taula resumeix les funcions M que poden aparèixer en el programa-peça generat 
per l’aplicació CAD/CAM i que representen una acció predefinida pel codi ISO. 

 

SIMBOL Descripció 

M03 Gir del capçal en sentit horari 

M04 Gir del capçal en sentit anti-horari 

M05 Parada del gir del capçal 

M06 Canvi d’eina realitzat 

M17 Fi del sub-programa 

M30 Fi del progama-peça 

 Taula 5.1 Funcions M del Standard ISO 

 

La següent taula engloba les funcions M definides per desenvolupar tasques especials 
d’usuari que no impliquen una acció predefinida del codi ISO. 

 

 

SIMBOL FUNCIÓ DESCRIPCIÓ 

M20* "Kanal1".MDyn[20] Obertura de pinces per deixar l’eina 

M21* "Kanal1".MDyn[21] Tancament de pinces per agafar l’eina 

M22* "Kanal1".MDyn[22] Avís per col·locar ventosa i activació de la bomba de 
buit 

M23* "Kanal1".MDyn[23] Avís per col·locar la peça en brut i activació de la 
bomba de buit 
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SIMBOL FUNCIÓ DESCRIPCIÓ 

M24* "Kanal1".MDyn[24] Avís per carregar i descarregar el palpador  

M26 "Kanal1".MDyn[26] Activació de la bomba d’aigua i obertura de la vàlvula 
de refrigeració exterior 

M27 "Kanal1".MDyn[27] Activació de la bomba d’aigua i obertura de la vàlvula 
de refrigeració interior 

M28 "Kanal1".MDyn[28] Activació de la bomba d’aigua i obertura de la vàlvula 
de refrigeració broca 

M29 "Kanal1".MDyn[29] Desactivació de la bomba d’aigua i tancament de les 
tres vàlvules de refrigeració 

M30 "Kanal1".MDyn[30] Fi de programa i desactivació de la bomba d’aigua 

M31 "Kanal1".MDyn[31] Inicialitzador de paràmetres R 

M32 "Kanal1".MDyn[32] Avís de possible col·lisió de l’eina carregada 

M33 "Kanal1".MDyn[33] Activació del buit en cada operació 

 

Taula 5.2 Funcions M Personalitzades 
 

*Les funcions marcades impliquen una deshabilitació de la lectura del programa peça fins a 
la fi de la seva l’execució.  
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6. Disseny i configuració del sistema d’interacció amb 
l’usuari 

6.1. Disseny de les pantalles de la interfície d’usuari 

 

La missió de la interfície d’usuari és facilitar la comunicació entre l’usuari i el control numèric. 

Per que aquesta comunicació sigui possible de manera còmode, s´han dissenyat, mitjançant 
el software EasyMask de Siemens, unes pantalles d’interacció que són explicades a 
continuació. Cal destacar que aquestes pantalles podran ser visualitzades sempre en 
qualsevol mode de treball, però n’hi ha  que només es podran manipular en mode manual. 

Cal destacar que la manipulació completa de determinades pantalles només podrà ser 
portada a terme amb la introducció d’un password de control. 

La relació de Passwords es la que segueix: 

 

Nivell d’accés S’accedeix Nivell 

0 Password: <reservat> CentreCim 

1 Password  Manteniment 

2 Password Operari 

3 Password Sense definir 

Taula 6.1 Relació de Passwords  

Aquests nivells d’accés fan referència a la possible manipulació de les dades que podran ser 
manipulades en la MMC com codis d’eina a visualitzar, obertura i tancament de vàlvules, 
etc... 

NOTA: En el mode d’operació normal l’operari tindrà  accés a pràcticament totes les dades 
exceptuant a aquelles que podrien posar en perill la seguretat física de l’operari o de la 
màquina en últim terme. 
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6.1.1. Pantalla d’inici 

 

Aquesta pantalla es la pantalla d’introducció, no te cap utilitat operativa però s’utilitza com a 
pantalla d’inici. 

Figura 6.1 Pantalla d’inici 
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6.1.2. Pantalla d’activació i desactivació de les bombes de buit i aigües 

 

En aquesta pantalla es pot activar, per mitja dels botons corresponents, les bombes de buit i 
aigua indistintament.  

Com s’observa a la pantalla adjunta, la pantalla ens informa del estat de les bombes. 

NOTA: Aquesta pantalla només podr  les bombes) 
en mode JOG (mode manual). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.2 Activació
à ser manipulada( es podran obrir i tancar

Botons d’activació i desactivació de les
Bombes de buit i d’aigua 
 

 

Aquesta barra ens indica la pantalla activa la qual apareix ressaltada

amb color blau i lletres blanques. El pas d’una pantalla a l’altre es 

immediat amb la pulsació del botó associat. 
 I Desactivació de Bombes 
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6.1.3. Pantalla de refrigeració 

 

Pantalla de control de les vàlvules de refrigeració. En aquesta pantalla només es controla 
l’obertura o tancament de les vàlvules, perquè sigui efectiva la refrigeració s’ha d’activar la 
bomba d’aigua en la pantalla anterior. 

NOTA: Aquesta pantalla només podrà ser manipulada(  es podrà obrir i tancar les vàlvules ) 
en mode JOG (mode manual). 

  

 

 

 

Figura 6.3 Pantalla de Gestió de

 

 

Botons d’activació i desactivació de la
ventilació forçada del capçal 
 les Refrigeracions 

 

Botó d’informació interactiva 
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6.1.4. Pantalla d’eines 

 

Aquesta pantalla informa de l’estat del magatzem d’eines i dels trets principals de les 
eines que en ell hi ha dipositades. 

Aquesta pantalla s’utilitza també en mode manual per  informar al control numèric 
que s’ha descarregat manualment un eina i en cas d’haver carregat una eina manual 
informar-li de quina és. 

NOTA: Aquesta pantalla només tindrà informació vàlida una vegada s’ha executat el 
programa al menys un cop, ja que l’actualització del magatzem només porta a terme quan la 
informació que s’ha introduït al CAM s’executa en el Control Numèric. Totes les dades que hi 
hagin abans de l’execució del programa correspondran a la configuració que es va introduir 
en el darrer CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada s’ha tret l’eina manualment s’ha de prémer 
aquest botó. PERILL: la pulsació d’aquest botó durant 
el mecanitzat pot provocar col·lisions a l’hora d’anar a 

deixar l’eina. 

 

A 
 

 

 

 

 

B

C 

D 
 

 Figura 6.4 Pantalla d’eines 

 

 



Pàgina. 60  Memoria 

A  Ens informa de l’estat del magatzem. Si apareix un codi només (per exemple T1 i T0) 
vol dir que l’eina que hi ha al magatzem és una eina normal simple. Si  apareix un codi doble 
(per exemple T71 i T72) vol dir que l’eina que hi en aquesta posició del magatzem és una 
eina doble. 

B  Per obtenir a les dades de l’eina (mirar D) les dades d’una eina del magatzem cal 
introduir aquí el codi d’aquesta eina; en cas de ser una eina doble primer s’introdueix el codi 
d’una i després el de l’altre. 

C Si s’ha de carregar una eina manualment s’ha d’introduir aquí el codi de l’eina que hi ha 
carregada. Una dolenta configuració d’aquest paràmetre pot provocar col·lisions en el 
magatzem. 

D  Aquí es mostra les dades de l’eina que hi ha seleccionada, en el apartat B s’hi mostra 
les dades més importants tal com: el seu codi, el radi de l’eina i el seu desgast (aquest valor 
només té sentit en les eines que, pel CAM, es creïn amb l’opció de desgast On-Line). 

En cas de voler canviar d’eina en mode manual s’ha d’estar sobre aquesta pantalla i en 
mode JOG (manual), en aquest cas s’il·luminen els pilots laterals de la màquina que 
permetran alliberar l’eina que es trobi al capçal i carregar una altra en el seu lloc. 

En cas d’alliberar un eina i/o carregar una manualment s’ha de comunicar al control aquesta 
operació, mitjançant el botó de “Confirmar Eina OFF” o “Cambiar” ,segons correspongui. 
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6.1.5. Pantalla de compensació on-line i consum del capçal 

 

Aquesta pantalla permet modificar el pendent de compensació de l’eina. En la pantalla 
observen dos valors. El primer correspon a un valor estimat pel usuari del possible desgast 
en mm/m que pot tenir l’eina (aquest valor només és possible modificar-lo des de el CAM). A 
continuació es disposa d’un altre valor numèric, que sí podrem modificar, que és 
l’increment/decrement d’aquest pendent per mitjà dels botons del panell de comandament 
(MCP). També s’observa que la pantalla informa del desgast que té l’eina carregada en 
funció dels paràmetres de desgast que hem ficat abans. Aquest desgast es teòric però  dona 
una idea orientativa del valor del desgast real. 

S’introdueix una barra de percentatge del consum del motor del capçal; aquesta barra 
només és operativa en mode Automàtic i amb el programa general corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

% de consum de corrent del motor en relació 
amb el seu valor nominal 

 

 Figura 6.5 Pantalla Control del desgast 

 

B 

C 
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A  Desgast de la mola per metre estimat pel fabricant o pel usuari que es introduït al CAM. 

B  Factor de correcció del paràmetre A aquest valor es pot modificar per la pantalla i 
mitjançant els botons del comandament (MCP) [els botons són:  y             ] 

Es pot variar en aquesta quantitat el valor inicial del paràmetre del desgast. Aquest 
paràmetre es recomanable que sigui més petit que A per permetre una calibració fina del 
desgast. 

C  Aquest paràmetre informa del desgast acumulat de l’eina carregada; és treball de 
l’usuari que aquest valor es mantingui dins dels intervals de seguretat. En el cas de voler 
inicialitzar el desgast a 0, s’ha de triar l’opció de calibració de l’eina en el CAM. Un valor 
erroni en aquest apartat pot portar al control a donar errors en el càlcul de trajectòries. 
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6.1.6. Pantalla de posició dels eixos i cerca de zero-peça amb palpador 

 

Aquesta pantalla és informativa: només  informa de la posició real dels eixos de la màquina. 
La seva utilitat s’estén també a l’hora d’usar el palpador, ja què incorpora un botó que es el 
que permet, una vegada posicionat el capçal en el lloc adequat, començar la rutina de 
moviment vertical per tal de  detectar el vidre. 

També es pot editar els valors dels increments del capçal a l’hora de posicionar el palpador. 
L’increment de l’eix Z està limitat a un número entre [0..1’5]mm.

 

 

Permet activar la rutina de detecció del vidre 
una vegada el palpador es trobi a la posició 
desitjada. 
Figura 6.6 Pantalla d’informació dels Eixos 

 

Aquest valors son els valors de l’increment del eixos quan 
s’està manipulant el palpador durant l’execució del 

programa 
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6.1.7. Pantalla dels actuadors 

 

Pantalla restringida totalment a l’usuari. És de caire informatiu i permet estar informat de 
l’estat dels actuadors, però no es poden manipular-los des de el control. 

NOTA: Aquesta pantalla queda habilitada per mitjà d’un password que posseeixen el 
personal de manteniment. 

Figura 6.7 Pantalla Actuadors 

A pesar d’introduir el Password de manteniment aquest paràmetre no podrà ser 
manipulat sota cap motiu, degut a que la seva manipulació faria perillar 

l’integritat física dels usuaris i de la màquina. Ja que alliberaria el fre del eix Z i 
el capçal cauria pel seu propi pes sobre la taula 
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6.1.8. Pantalla dels sensors 

 

Pantalla totalment informativa: informa en temps real de l’estat de les entrades del sistema i 
és utilitzada per dur a terme el manteniment i la comprovació del correcte estat del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.8 Pantalla dels Sensors 
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6.2. Configuració del panell de comandament (MCP) 

El panell de comandament disposa d’una sèrie de botons configurables que s’han distribuït 
en tres quadrants. El significat d’aquest es mostra a continuació. 

H

P Si No 
B CA

OK 

X X+

Y Y+ 
X Y Z

4 5 6

Potenciòmetre que permet regular la 
velocitat en mode automàtic dels 
eixos 

 

 

Figura 6.9 Panell de comandament 
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En la pàgina anterior es veu un esquema del MCP. Aquest panell serveix per poder 
interactuar amb el control: confirmar els missatges, treure alarmes, manipular els eixos, 
configuració del consum online,etc... 

A continuació es desglossa el MCP i s’explica les funcions dels botons que s’hi troben: 

 

 

BOTÓ DESCRIPCIÓ

A.1 Selecció de mode manual (JOG) 

A.2 - 

A.3 Selecció de mode referenciació 
manual 

A.4 - 

A.5 - 

A.6 Pulsador de decrement de 
compensació 

A.7 Selecció de mode automàtic 

A.8 Polsador d’increment de compensació 

A.9 - 

A.10 Execució de programa pas a pas 

A.11 Stop i Reset de programa 

A.12 Polsador de confirmació de missatges 

 A.13 Stop(pausa) en programa 

A.14 START 

 A 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

12 10 11 

13  14 

 Figura 6.10 Quadrant A 

 

 

 

 

Taula 6.2 Descripció del Quadrant A 
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BOTÓ DESCRIPCIÓ

B.1 (*1)  

B.2 Conf. Palpador carregat/descarregat 

B.3 Confirmació de preguntes 

B.4 Negació de preguntes 

B.5 (*1) 

B.6 - 

B.7 - 

B.8 Deshabilitació Emerg. Límit hardware 

B.9 (*1) 

B.10 Mov. en X- en seqüència de palpat 

B.11 Mov. en X+ en seqüència de palpat 

B.12  

 B 

 

41 2 3 
VAR 

85 6 7 
1-1

 H 
12 9 10 11 

10-1

16 13 14 15 
100-1

20 17 18 19 
1000-1

 Figura 6.11 Quadrant B 

 

 

B.13  

B.14 Mov. en Y- en seqüència de palpat 

B.15 Mov. en Y+ en seqüència de palpat 

B.16 - 

B.17 (*1) 

B.18 - 

B.19 Deshabilitar Feedrate 

B.20 Habilitar Feedrate 

 

 

 

 

 

 

 

*1  En mode JOG es poden moure els 
eixos com es vulgui mitjançant el botons 
que es veuen  el panell C. El moviment 
predeterminat es lliure o sigui a velocitat 
constant. Però si es vol fer un 
apropament a un lloc concret  interessa 
moures per increments, per això es 
dis osa d’aquest botons : per moures en 
increments de 1 mm, 0.1 mm,0.01 mm i 
0.001 mm. El botó VAR està programat 
per moviments de 10 mm 

p

  

Taula 6.3 Descripció del Quadrant B 
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    C  
BOTÓ DESCRIPCIÓ

C.1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

9

6

3

14 

11 

8 

5 

2 

13 

10 

7 

4 

1 

 Figura 6.12 Quadrant 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 - 

C.3 - 
C.4 Habilitar gir capçal dreta 

C.5 Deshabilitar gir del capçal 

C.6 Habilitar gir capçal esquerra 

C.7 Selecció del Eix X en Mode JOG 

C.8 Selecció del Eix Y en Mode JOG 

C.9 Selecció del Eix Z en Mode JOG 

C.10 Selecció del Capçal en Mode JOG 

C.11 -(no s’utilitzen) 

C.12 -(no s’utilitzen) 

C.13 
Moviment en sentit negatiu del Eix 
seleccionat. 

C.14 
Mode ràpid de moviment del eixos; 
s’ha d’utilitzar juntament amb els 
botons C.13 ó C.14 

C.15 
Moviment en sentit positiu de l’eix 
seleccionat. 

C 

Taula 6.4 Descripció del Quadrant C 
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Conclusions 

Les conclusions extretes al llarg de la realització del present projecte, en funció dels 
objectius plantejats al començament d’aquest document, s’enumeren a continuació: 

 En referència a la selecció del control numèric s’ extreuen les següents conclusions: 

El control escollit disposa d’un gran rang de possibilitats d’ampliació i la capacitat de 
personalització de la interfície d’usuari. La possibilitat de programació d’accions 
síncrones (subrutines que es poden executar paral·lelament amb el codi) han permès 
implementar la compensació del desgast de l’eina de forma continua. 

 En referència a la comunicació dels dispositius del sistema de control s’extreuen les 
següents conclusions: 

El sistema de comunicacions que facilita l’intercanvi d’informació entre els diferents 
dispositius ha estat el següent: 

 Bus intern de comunicacions: uneix internament el nucli del control numèric (NCK) 
amb la MMC i l’HMI per donar informació a l’usuari sobre l’estat de la màquina. El 
mateix bus comunica el NCK amb l’autòmat programable (PLC) i els accionaments 
digitals (com els motors). Al ser un bus intern, no s’ha tingut que definir cap protocol 
de comunicació entre aquests dispositius, facilitant la tasca de programació. 

 Bus extern de comunicacions: es comunica el control numèric amb l’aplicació 
CAD/CAM (resident en un ordinador personal) mitjançant una comunicació via RS-
232 i utilitzant una aplicació pròpia del control numèric. Aquest tipus de comunicació 
es produeix, només, quan l’operari vol transferir un programa peça nou al control 
numèric, o quan vol realitzar alguna modificació en les eines definides en algun 
programa peça anterior.  

 En referència al disseny de les rutines auxiliars del control numèric s’extreuen les 
següents conclusions: 

Les rutines desenvolupades han permès: 

Complementar el codi peça generat a l’aplicació CAD/CAM, com ara la gestió de l’eina 
utilitzada, la vigilància de la posició del capçal, cerca del zero peça mitjançant un 
palpador  i la compensació automàtica del desgast de l’eina. Actualment l’operari 
disposa de dues formes per poder corregir la trajectòria de l’eina, compensant el desgast 
de l’eina: 
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 De forma automàtica, sense supervisió de l’operari: en el sistema CAD/CAM quan es 
crea una eina del tipus mola un dels paràmetres a introduir és l’estimació del seu 
desgast per mil·límetre. Aquest desgast és el que utilitza el control numèric per 
corregir la trajectòria de l’eina durant les operacions de treball. 

 De forma semiautomàtica, amb supervisió de l’operari: durant l’execució de les 
operacions de polit l’operari pot modificar el paràmetre de desgast, introduït  en el 
CAD/CAM, mitjançant dos polsadors del teclat del control numèric, aconseguint un 
ajust del desgast  molt més precís que en el mode automàtic. 

Exposar i gestionar informació de la màquina al usuari com ara la visualització del 
corrent motor i les inicialitzacions dels paràmetres de l’aplicació HMI desenvolupada amb 
l’EasyMask.  

 En referència al sistema de comunicació amb l’usuari s’extreuen les següents 
conclusions: 

A fi que l’usuari disposi d’un entorn amigable de treball amb tota la informació sol·licitada 
per METRAL,S.A. s’han configurat diverses pantalles. Aquestes pantalles inclouen la 
possibilitat d’actuar sobre elements de la màquina i d’informar del seu estat. 

Les pantalles de control tenen com a missió controlar l’activació i desactivació de les 
bombes de refrigeració i buit, efectuar canvis d’eina de forma manual, actuar sobre 
els diferents actuadors de la màquina i fer el control semiautomàtic de compensació 
del desgast de l’eina, 

Les pantalles d’informació al usuari proporcionen dades relatives a la posició dels 
eixos, a l’estat del magatzem d’eines i dels sensors de la màquina. 

 En referència a l’adaptació del sistema CAD/CAM s’extreuen les següents conclusions: 

L’adaptació del sistema CAD/CAM, al nou control numèric, ha permés la mecanització 
de diferents models de peces de vidre definits pels tècnics de METRAL, S.A. 

 En referència a la documentació tècnica i el manual d’usuari: 

El detall d’aquesta documentació es troba en l’Annex D Manual d’usuari i en l’Annex E 
Manual Tècnic. 
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