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C.1 Introducció 

 

En aquest annex s’inclou una descripció detallada de l’estructura del programa realitzat per 
al control del sistema descrit anteriorment. En primer lloc es donarà una visió general de la 
estructura del programa i seguidament s’analitzarà en més detall cada una de les parts que 
el componen. 
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C.2 Organització del programa 

Essencialment el programa interactua amb el sistema a través dels diferents dispositius que 
el configuren, les pantalles, els lectors, el sistema de dades de la fàbrica i el bus ASI i les 
targes d’entrades i sortides centralitzades. El software presenta una estructura on el 
tractament de les dades dels diversos dispositius es realitza de forma independent per 
després sincronitzar-se via una funció central que gestiona la configuració física 
seleccionada per l’usuari. Les estructures que ens proporciona l’STEP7 són les rutines (FC), 
els blocs funcionals (FB) i les bases de dades (DB).  

En aquest cas, la seqüència de cada una de les estacions es controla mitjançant la seva 
pròpia FC (101 a 122) i de la mateixa manera cada una de les funcions mòbils té la seva 
pròpia FC (21 a 54). Les DB’s que hi podem trobar són les que configuren l’intercanvi amb la 
interfície, les que corresponen a les variables emprades per una FC en concret i les DB 
d’instància de les FB’s.  

Les FC que articulen el programa són la de gestió de la flexibilitat (FC4) i la de gestió de les 
comunicacions (FB3). La primera sincronitza l’execució de la funció amb l’estació de treball 
en la qual la funció ha estat configurada per l’usuari a través del pannell alfanumèric. La 
sincronització es basa en una sèrie de permisos i traspassos d’informació de les FC de la 
estació a la FC de la funció i finalment un permís d’alliberament de la peça en sentit contrari 
quan les funcions han finalitzat correctament. La gestió de les comunicacions es realitza 
mitjançant passades successives del programa sobre la DB d’intercanvi (DB600) supervisant 
l’estatus de tots els missatges i diagnosticant  les durades de transmissió així com altres 
paràmetres rellevants (DB601). En el cas de l’enviament de missatges, es realitzen també 
loops sobre les dades d’enviament i es modifica la paraula d’estatus si existeixen peticions 
d’enviament a la vegada que es diagnostica la comunicació. 
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C.3 Grafcets del sistema 

Com s’ha pogut veure en l’apartat anterior, cada funcionalitat de la línia s’ha tractat de forma 
independent de manera que cada bloc funcional segueix el seu propi grafcet tal com 
s’exposa a continuació. 

C.3.1 Estació de treball 

En el cas de l’estació de treball, el cicle de treball comença amb la detecció del palet. 
Seguidament, es verifica que la opció bypass no hagi estat activada des de l’HMI. Això 
voldria dir que la estació de treball estaria configurada com a búfer i que la peça que conté 
seria alliberada vers la estació següent tant bon punt aquesta quedés lliure. En el cas en que 
s’hagi d’executar  part del procés en la estació, s’efectua l’enclavament de l’element 
transportador per tal de poder efectuar les operacions del procés amb un suport més 
resistent que la pròpia cadena de transport. La peça queda elevada i reposa sobre un suport 
mecànic dissenyat a l’efecte. La verificació de l’activació del sistema d’enclavament es 
correspon a la detecció en posició elevada dels cilindres pneumàtics que eleven el suport. En 
el pas 3, s’activen les funcions configurades per a aquesta estació de treball que s’executen 
per finalment activar un resultat positiu que n’indica la finalització amb èxit (seguidament 
avaluarem amb detall cada una d’aquestes funcions). Aquest resultat juntament amb el que 
es considera el resultat de la funció executada per l’operari, en aquest cas el pedal, 
permeten passar al següent pas en el qual s’espera el permís de la següent estació de 
treball. Per tal de donar la màxima flexibilitat a la línia i tenint en compte que en certes 
ocasions existeixen diferències en temps de procés entre estacions així com estacions búfer, 
es permet alliberar la peça tant bon punt la estació següent estigui lliure. En el moment en 
que es rep aquest permís, es desenclava la peça i es baixa el topall fins que se’n perd la 
detecció, indicant que la peça col·locada sobre la cadena es desplaça cap a la estació 
següent. 
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Fig.  C.3.1. Grafcet de la estació de treball 
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C.3.2 Transferència 

El grafcet que es mostra seguidament correspon a la seqüència mecànica de la transferència 
situada en l’extrem inicial de la línia, primera estació de treball. La resta de transferències 
situades en el búfer de fi de línia segueixen una estructura similar. 
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Fig.  C.3.2. Grafcet de la transferència 
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C.3.3 Funció d’ajuda al “picking” 

La funció d’ajuda al “picking” comença a executar-se en el moment en que rep el senyal 
d’activació de la estació de treball en el que es troba configurada a partir de l’HMI. Després 
de llegir les característiques de la peça en procés, el PLC determina quin dels components 
ha de ser escollit per el model en curs encenent la llum corresponent. En el cas que s’hagi 
d’agafar més d’un element (com en el cas del segon “picking”), aleshores s’encendran 
ambdues llums de forma simultània. Si el codi llegit presenta errors, s’encendrà el pilot 
vermell d’error i caldrà tornar a llegir després de polsar el botó blau de validació d’error de la 
botonera de “picking”.  Els indicadors s’apaguen tant bon punt l’estació allibera la peça. 

 

 

 

Fig.  C.3.3. Grafcet de la funció ajuda al  “picking” 
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C.3.4 Funció visatge 

La funció de visatge també es sincronitza amb la funció bloc de treball mitjançant un senyal 
d’activació i un altre de acabament de funció. Aquest grafcet es comú a tots el visatges, les 
diferències entre ells es configuren segons el paràmetres que trobem a la DB dels 
paràmetres de la funció. Alguns d’ells són accessibles des de les pantalles de manera que 
l’usuari les pugui canviar, com és el cas del nombre màxim de visatges erronis permesos en 
una mateixa peça i d’altres no són accessibles però permeten utilitzar exactament el mateix 
grafcet per a totes les funcions visatge. 

 

El cicle de visatge s’executa de la següent manera. Un cop s’ha llegit el codi de barres (en el 
cas que la funció no sigui idèntica per tots els models), el PLC envia el nombre del programa 
al control de visatge i  fa intermitències en el pilot verd d’autorització al visatge. Després de la 
realització del nombre total de visatges requerits, el pilot passa a llum fix. En el cas en que 
s’emprin diferents eines, el llum farà intermitències quan s’agafi una eina que no hagi 
completat el nombre total de visatges. Tant bon punt el procés s’ha executat de forma 
correcta, s’activa la variable de permís per alliberar la peça de l’estació. 

 

Si durant el procés, algun dels visatges dona un resultat dolent, aleshores es desatornilla i 
s’inicia un comptador de fallades que bloquejarà l’execució en el moment en el que s’arribi a 
un nombre màxim de fallades permeses configurable en les pantalles. Si el procés es 
bloqueja, cal que s’activi la clau de “Sense validació d’errors” per tal de poder desatornillar i 
seguir amb el procés. 

 

Una clau situada en la botonera permet anul·lar el procés de visatge. 
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C.3.5 Funció conformitat 

En les estacions en les que s’incorpora un component crític des del punt de vista de 
seguretat s’acostuma a realitzar una consulta al sistema de dades central de la fàbrica per tal 
d’assegurar que el component correspon al model de peça del que es llegeix el codi de 
fabricació.  

 

Quan les condicions de l’estació es compleixin (palet detectat, enclavat...), s’autoritza la 
lectura del codi de fabricació del seient mitjançant el llum d’ ”autorització de conformitat”. Un 
cop s’ha llegit, es verifiquen els dades i si s’ha de realitzar la conformitat s’espera la lectura 

Fig.  C.3.4. Grafcet de la funció visatge 
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del component seguint amb les intermitències, en el cas contrari el llum s’encén de forma 
fixa. Un cop es rep el codi del component, s’envia la informació al sistema informàtic que 
respon segons l’associació seient component sigui correcta o incorrecta. Si és correcta el 
pilot de “autorització conformitat” passa a fix i sinó, s’encén el pilot d’error i cal tornar a llegir 
els codis després de prémer el polsador de “Validació d’errors”. Una clau situada en la 
botonera permet anul·lar el procés de conformitat. 

 

 

 

Fig.  C.3.5. Grafcet de la funció conformitat 
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C.3.6 Funció traçabilitat 

Un cop finalitzat el procés d’incorporació d’un component al seient, sempre que el resultat del 
procés hagi estat correcte, les dades corresponents al codi de fabricació i al component són 
enviades al sistema central de dades de la fàbrica per tal de desar-los amb l’objectiu de 
poder realitzar la traçabilitat del seient i de tots els seus components en cas de possibles 
problemes de qualitat en qualsevol de les fases posteriors del producte. 

 

Quan les condicions de l’estació es compleixin (palet detectat, enclavat...) i s’hagi realitzat de 
forma correcta la conformitat, s’executa la seqüència de traçabilitat. S’encén el pilot d’ 
“autorització traçabilitat” de forma intermitent, s’envia la informació al sistema informàtic que 
respon segons l’associació seient component sigui correcta o incorrecta. Si és correcta el 
pilot de “autorització traçabilitat” passa a fix i sinó, s’encén el pilot d’error i cal tornar a llegir 
els codis després de prémer el polsador de “Validació d’errors” de manera a tornar a 
executar l’operació de conformitat ja que es tracta de nous codis que podrien no ser validats 
en la conformitat. 

 

Una clau situada en la botonera permet anul·lar el procés de traçabilitat. 
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Fig.  C.3.6. Grafcet de la funció traçabilitat 


