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1.Cost de funcionament (treball operaris) 
 
Taules de convenis salarials (font: “Convenio colectivo regional de 
siderometalurgia, Asturias 2003”). 
 

 
  
Plusos de conveni siderometalúrgic (font : “Conveni  colectiu regional siderometalúrgic, Catalunya 2003”) 
 
C: Categoría; SB: Salario base; PTP: Plus Tóxico y Penoso; PN: Plus nocturnidad; PA: Plus Actividad; PT: 
Plus Transporte; TM: Total mes; TA: Total anual. 
 

© SB PTP PN PA PT TM TA 
Peón día 788,8 117,95  101,39 30,07 1.038,21 15.541,53

Peón 
noche 

788,8 117,95 145,28 160,84 30,07 1.242,94 17.998,29

Cond. día 881,5 133,86  224,53 30,07 1.269,96 18.554,28
Cond. 
noche 

881,5 133,86 163,96 274,64 30,07 1.484,03 21.123,12

Of. 1ª. 
meca. 

881,5 133,86 224.59 224,53 30,07 1.269,96 18.554,28

Of. 2ª. 
meca. 

881,5 133,86 213.84 101,39 28.64 1.146,82 17.076,60
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Cost del funcionament abans de la implantació del projecte  (amb operaris, ). 
Es conta  salari base, plus tòxic i penós, plus transport, plus asiduitat 
(puntualitat), i un terç del plus de nocturnitat. 
Cost total: 

1213.84 *12* 28.64 *12 881.5*12 101.39*12 133.86 *12 14600.04
3

 + + + + = 
   

14600 *3 43800=  
Amb el cost adicional de la seguretat social a càrrec de la empresa. 

43800*1.33 58254=  
 
Cost del funcionament després de la implantació del projecte   
 
En treballar només dos operaris de manera fixa es considerarà que el cost de la 
mà d’obra és dos terços del valor que tenia amb dos operaris. Tal i com 
s’explica a la memòria hi haurà un tercer treballador que haurà de col·laborar 
de manera molt puntual, però degut a que el temps que dedicarà és molt escàs 
(deu minuts al dia aproximadament) s’ha considerat adequat desestimar el cost 
d’aquest tercer treballador. 
 

258254 * 38836 _ /
3

euros any=  

S’ha de tenir en conta també l’amortització de la màquina. 
El projecte té un cost total de 15828 euros i representa un estalvi anual de 
19418, això vol dir que en mens d’un any amb el nivell de despeses actual es 
pot amortitzar la màquina. Suposarem un període d’amortització de cinc anys. 
 

2 3 4 5

19418 19418 19418 19418 1941815828 76500.3
1.017 1.017 1.017 1.017 1.017

VAN = − + + + + + =  

Calcularem també la tasa interna de rendibilitat: 
 

2 3 4 5

19418 19418 19418 19418 19418; 15828 0
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 )

TIR
x x x x x

− + + + + + =
+ + + + +

 

 
120.7%TIR =  
 

Per últim valorem el cost de manteniment, aquest és més difícil d’estipular ja 
que  no és fixe. S’ha establert com a criteri que tot s’espatllará segons lo 
estipulat en els cicles de vida útil, per paliar el terme de variabilitat dels  
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càlculs s’ha afegit un 50% del valor com a factor de seguretat.  
 
No es considerarà el cost de la ma d’obra en el manteniment perquè ho 
realitzarà el servei de manteniment sense que això representi un augment de 
les seves hores de dedicació. 
Es considera que s’ha de canviar cada any 1 unitat de Omron H3DE i dos de 
PCI P16C16. 

41.15 2* 65 171.15+ =  
Aplicant el 50% abans esmentat.   171.15*1.5 265.725=  euros/any. 
 
2.Cabal de coure segons alambro 
 

 
 
 
Aquest és un croquis 
de la secció del 
“Bloom” de coure que  
s’obté a la sortida de 
la roda solidificadora 
del coure líquid. Les 
cotes adjuntes són 
l’alçada l’amplada i la 
velocitat de circulació 
d’aquest coure. 

  
La velocitat del coure variava segons les necessitats de producció, la 
fabricació d’alambrons més fins donava lloc a més treballs succesius i per tant 
a una circulació més lenta de l’alambró. En canvi la fabricació d’un alambró 
més gruixut requereix menys treballs i per tant es pot fer circular l’alambró 
més rapid. 
 
 
Volum mínim de coure: 

0.15 m/s * 0.075 m. * 0.120 m. = 0.00135 m3/s 
 
Volum màxim de coure: 
 0.30 m/s * 0.075 m. * 0.120 m. = 0.0027 m3/s 
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3.Cicles de vida 

 3.1.Omron H3DE-M/-S (PDF adjunt): 
 
 El fabricant especifica una vida útil mecànica de 10 milions de 
operacions minima sense càrrega (com treballa el nostre) fent 1800 
operacions/ hora.  
Com no especifica si la vida segueix una llei normal, t-student… farem els 
càlculs partint d’aquests 10 milions de contactes i tenint en conta que aquest 
relé treballa 24 hores al dia i rebent un contacte cada 3 segons. 
 
Vida útil estimada : Aproximadament un any (107cont.*3s/(3600s*20h.)) 
 

 3.2.Omron MY 4IN (PDF adjunt): 
 
 El fabricant especifica una vida útil mecànica de 30.000.000 operacions 
sense especificar condicions, a continuació adjunta una sèrie de taules que 
especifiquen la vida útil elèctrica però cap d’elles s’ajusta a les nostra situació 
(corrent gairebé zero i tensió de 24 V). Es farà l’estimació prenent el relé crític 
(el que fa més operacions d’aquesta gama) i suposant que en tenir una càrrega 
elèctrica mínima acabará fallant mecànicament. 
La vida útil també dependrà de cada relé ja que segons la funció que tingui 
haurà de fer més o menys contactes. La situació crítica la té el relé K11. 
 
Vida útil estimada: Aproximadament tres anys (2*106*cont.*3s/3600s*20h.) 
  

 3.3.Schrack PT 570024: 
 
 El fabricant especifica una vida útil mecànica de 30.000.000 operacions 
sense especificar capa altre condició. Cap dels relés Schrack realitza una 
funció que requereixi operacions habituals de obertura i tancament.  
Tots realitzen operacions que es limiten als deu contactes diaris com a màxim 
(balisses, alarmes...). Per tant no es pot considerar que aquestes relés tinguin 
possiblitats de fallar degut a envelliments o desgast i no es pot fer una 
estimació real del seu cicle de vida. 
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3.4.Targes PCI P16C16: 
 
 El fabricant especifica una vida útil mecànica de 5.000.000 operacions 
mecàniques sense especificar altres condicions. En el cas del relé crític (1 
contacte cada tres segons) considerant que funciona a aquest ritme unes 21 
hores al dia, te un temps estimat de vida de 200 dies. 
La avaria no afectarà la placa sencera sinó que només afectarà a un relé, raó 
per la qual es pot canviar la funció a un altre relé i continuar fent servir la 
mateixa placa. Això es plenament factible en teoria però necessita personal 
qualificat per modificar el programa de VBasic. Es va suggerir a l’empresa tal 
i com es comenta en el manual tècnic, la substitució d’aquesta tarja per una 
altre de relés estàtics lo qual allargaria la vida de la tarja molt 
considerablement. 

3.5.Crydom (estat sòlid) D1 D40:  

 En principi no patirà avaries per desgast però les pot patir degut a les 
vibracions a camps magnètics… No es pot fer una previssió de la seva vida 
útil amb les dades que doa el fabricant al data sheet. 
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5.Tablas IP 
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6.Normativa espanyola referent a stress tèrmic. “Ordenanza general 
de la seguridad e higiene en el trabajo”.  
Artículo 128: hornos y quemadores, apartado1.”Los hogares, hornos, 
calderas y demás aparatos que aumenten la temperatura ambiente se 
protegerán mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra forma 
adecuada para evitar la acción del calor radiante sobre los obreros que 
trabajen en ellas o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los mismos 
un espacio libre no menor de 1.5 metros o mayor si fuera necesario y 
prohibiéndose a los trabajadores permanecer en el mismo o sobre aquellos 
durante las horas de descanso, así como utilizar los espacios próximos a tales 
aparatos para almacenar materias combustibles”. 
Artículo 140: Radiaciones peligrosas, apartado1 Radiaciones 
infrarojas. Punto a. “En los lugares de trabajo en que exista exposición 
intensa de radiaciones infrarojas se instalarán , tan cerca de la fuente de 
origen como sea posible, pantallas absorbentes, cortinas de agua u otros 
dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo”. 
 
7.Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. 
SECCIÓN II. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES   
Artículo 3. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.   
  Tres. El artículo 33 se redacta en los siguientes términos:  
Artículo 33. Deducción por actividades de investigación científica e 
innovación tecnológica.   
 1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a 
practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 % de los gastos efectuados 
en el período impositivo por este concepto.   
 En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de 
investigación y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media 
de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje 
establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 50 % sobre el 
exceso respecto de la misma.   
 Además de la deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, se practicará una deducción adicional del 10 % del importe de los 
siguientes gastos del período:   
 A.Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores 
cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y 
desarrollo.  
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B.Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo 
contratados con Universidades, Organismos públicos de Investigación o 
Centros de Innovación y Tecnología, reconocidos y registrados como tales 
según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los Centros de Innovación y Tecnología 
 
8.Modelització del sistema físic: 
 
Modelització del forat i del punxó. 
 

 
Modelitzat del volum de la roda solidificadora 
Aproximem la figura per un prisma de secció triangular. 

Volum entre la roda solidificadora i la cinta. 
 

65 1( ) · · ·75·
100 2

V h h h =  
 

 

5 3
0

65 1( 75) 75·75· ·75· 9.1·10
150 2

V h m−= = =  

 
 

 
 
Modelitzat del vessador i del volum de la roda solidificadora. 

 
 
Valors aptes de la variable h 

min maxH h H≤ ≤  
 

min 40H mm= −       max 40H mm=  
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Volum en funció dels cabals d’entrada i sortida: 

0
0

( ) ( ) ( )
t

e sV t V Q t Q t= + −∫  

Estimació del valor de Qe 

·e e eQ v A=  

 
2

6700.14· · · ·10 ·
100 2

p
ce

x
Q x − = Π 

 
 

 
65.39·10 · ·E p cQ x x−=  (x en mm) 

Per Bernouilli ve 

21· · · ·
2 a cv g xρ ρ=  

 

ev 2· · cg x=  

 
3

ev (2·9.8· ·10 ) 0.14· cx x−= =  (x en mm) 

 
I on Ae  

2 23 3 (100 )70·10 70·10· · ·
2 2 100

p
E

x
A

− − −   
= Π − Π   
   

 

2
670· · ·10

100 2
p

E

x
A − = Π 

 
 

Estimació del valor de Qs 
· ·sQ h bV=  on Vvelocitat lineal del bloc de coure 

Depenent de la velocitat lineal del coure, Q té un valor acotat entre 0.00135 
m3/s i 0.0027 m3/s. 
 
Per tant: 

1
5 6 2( ) 9.1·10 5.39·10 · · ·p c sV t x x Q t− − 

= + − 
 

 

Combinant amb l’equació obtinguda del volum del prisma en funció de h: 
 

65 1( ) · · ·75·
100 2

V h h h =  
 

 

Obtenim: 
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1
5 6 2

6

9.1·10 (5.39·10 · · )·
24.375·10

c p sx x Q t
h

− −

−

+ −
=  

 

9.Anàlisi de la simulació: 
En el CD que acompanya el projecte es troba tota la simulació (desenvolupada en Excel) en el fitxer 
Simulació.xls 
Es realitza una primera simulació del model matemàtic desenvolupat 
anteriorment, es  realitzen proves per totes les posibles combinacions dels 
següents valors de les variables. 
Xp es substitueix per 0, 25, 50, 75, 100 
Xc es substitueix per 

_ _ _ * ( ), [0,8,16...344,352,360]cX Valor mig del coure SIN α α= ∈  
Qs es substitueix per 0.0027, 0.00135 
T es substitueix per 1, 2, 3. 
per t=1 s. Resultats: 
 

Cabal sortida màx 0,0027
Cabal sortida mín 0,00135
Temps Simulació(s) 1
 
Màxim entrada 114,9756326
Màxim sortida cmax 11,40493576
Màxim sortida cmin 13,61826623
  
Mínim entrada 35,02436554
Mínim sortida cmax 0,183911584
Mínim sortida cmin 0,638827936
  
OSCILACIÓ PER CMAX 11,22102418
OSCILACIÓ PER CMIN 12,9794383

 
Per a t =2 resultats: 

Cabal sortida màx 0,0027
Cabal sortida mín 0,00135
Temps Simulació(s) 2
  
Màxim entrada 114,9756326
Màxim sortida cmax 16,01286315
Màxim sortida cmin 19,16196798
  
Mínim entrada 35,02436554
Mínim sortida cmax 0,953754242
Mínim sortida cmin 0,183911584
  
OSCILACIÓ PER CMAX 15,05910891
OSCILACIÓ PER CMIN 18,9780564
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Per a t=3 resultats: 
Cabal sortida màx 0,0027
Cabal sortida mín 0,00135
Temps Simulació(s) 3
  
Màxim entrada 114,9756326
Màxim sortida cmax 19,56402343
Màxim sortida cmin 23,42871868
  
Mínim entrada 35,02436554
Mínim sortida cmax 0,799969621
Mínim sortida cmin 0,491235735
  
OSCILACIÓ PER CMAX 18,76405381
OSCILACIÓ PER CMIN 22,93748294

 
De les dades de la simulació es dedueix que en el pitjor dels casos (t=3s. Cabal 
de sortida mínim), la oscilació máxima del nostre sistema serà de 23 mm. 
 
Aquesta mesura s’ha de cotrastar amb les dades reals per comprovar la 
validesa del model. En no poder mesurar directament amb els estris de mesura 
convencionals les oscilacins reals del sistema, es va haver de desenvolupar un 
sistema de mesura a través de la càmera. 
 
En mesures en planta del sistema es van aconseguir les següents dades: 
La imatge del coure líquid es representa amb 393 píxels que corresponen a 
155 mm (mesura de l’objecte real), per tant cada píxel correspón a 0.3944 
mm. 
Les oscil·lacions del sistema ocupen 164 píxels que corresponen a 64.68mm. 
 
Aquesta diferència entre el sistema real i el modelat (error 281%) fa que el 
model sigui insostenible i per tant es desestima continuar treballant amb ell o 
amb qualsevol dada desenvolupada a partir del mateix. 
És posible que hi hagi algún tipus de variable important que no s’ha tingut en 
conta, de fet tots els models desenvolupats només tenen en conta variables 
geométriques. 
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10.Dades empíriques del retard: 
 
Per trobar el valor real del temps de retar es va determinar un métode 
experimental que es va fer servir durant tres dies consecutius amb colades 
reals. Sobre el Scada de control es van instalar dos icones que canvien de 
color cada vegada que el PC envia polsos al servo. 
Amb un cronòmetre es van agafar dades (sempre la mateixa persona), es 
posava en marxa quan s’encenien les icones i s’aturava quan es veia un canvi 
en la tendència del nivell de coure. Aquestes dades es van agafar en règim 
estacionari ja que l’estabilitat del coure feia més senzill determinar aquest 
canvi de tendència. 
Taules empíriques d’aquestes proves: 
 
Dades 5-11-03 Dades 6-11-03 Dades 7-11-03 
Temps  de 
retard 

Mitjana 
del retard 

Temps  de 
retard 

Mitjana 
del retard 

Temps  de 
retard 

Mitjana 
del retard 

1,95 1,9215 1,9 1,929 1,91 1,9555 
1,89  1,93  1,93  
1,92  1,91  1,94  
1,88  1,89  1,99  
1,93  1,98  1,98  
1,96  1,93  1,96  
1,91  1,95  1,94  
1,89  1,92  1,98  
1,92  1,93  1,94  
1,91  1,93  1,96  
1,95  1,94  1,97  
1,94  1,91  1,98  
1,93  1,9  1,96  
1,91  1,99  1,94  
1,89  1,93  1,95  
1,96  1,92  1,93  
1,92  1,91  1,96  
1,94  1,89  1,97  
1,9  1,96  1,97  

1,93  1,96  1,95  
 
Els resultats tenen una certa variació, però permeten veure que aquest valor és 
aproximadament constat. Es prendrà com a valor del retard 2 segons, ja tots 
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els valors obtinguts donen un resultat inferior i volem prendre un cert marge 
de seguretat ja que partint d’aquest valor es prendran decissions més endavant.  
 
11.Dades empíriques de les oscilacions del coure. 
 
Per agafar dades empíriques de les oscilacions del coure es va haver de 
destapar una part de la canonada de coure líquid. Es va observar en quin 
moment el coure deixava de pujar per començar a baixar i es mesurava el 
temps que tardava a realitzar el mateix moviment. Aquests valor es van agafar 
totes a una hora exacta del começament de la colada. 
 
Dades 5-11-03 Dades 6-11-03 Dades 7-11-03 
Periode 
de la ona 

Mitjana 
periode. 

Periode 
de la ona 

Mitjana 
periode. 

Periode 
de la ona 

Mitjana 
periode. 

8,56 8,629 6,25 6,37 6,25 7,2475
8,95  6,5  6,25  
8,79  6,35  6,28  
8,52  6,21  6,59  
8,65  6,59  6,48  
8,45  6,19  6,19  
8,53  6,38  6,79  
8,95  6,27  6,99  
8,68  6,19  7,53  
8,45  6,22  7,23  
8,35  6,51  7,59  
8,56  6,38  7,25  
8,69  6,49  7,64  
8,76  6,28  7,98  
8,94  6,39  7,88  
8,69  6,47  7,84  
8,56  6,28  7,95  
8,24  6,38  8,08  
8,59  6,59  8,01  
8,67  6,48  8,15  

 
Es veu que fins i tot en règim transitori la freqüència de la ona canvia 
(especialment dades 7-11-03) però sempre amb valors superiors als 6 segons. 
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12.Programa de control comentat: 
 
Crea el tipus CPid on enmagatzema tots els valor de càlcul. Aquest tipus s’ha 
generat de cara a crear un fitxer d’històrics. Aquest fitxer s’enmagatcemarà a 
l’estació de control esmentada a la memòria del projecte.  
 
class CPid   
{ 
public: 
 CPid(CCola *lista); 
 virtual ~CPid(); 
 float m_P_DIVISOR; 
 float m_I_DIVISOR; 
 float m_D_DIVISOR; 
 float m_N; 
     float m_CPUP;         /* Constant de Proporcionalitat */ 
     float m_CPDW;         /* Constant de Proporcionalitat */ 
     float m_CI;         /* Constant Integral            */ 
 float m_CD;         /* Constant Derivativa          */ 
 float m_PCalc;      /* Part proporcional calculada  */     
 float m_ICalc;      /* Part integral calculda       */ 
 float m_DCalc;      /* Part derivativa calculada    */ 
 float m_SensorGap; 
 float m_Period;     /* milisec del període 1 - 30000*/   
 float m_SetPoint;         /* SetPosigned long */ 
 float m_ErrorAnt; 
 float m_ErrorAct; 
 float m_VALOR_MAX; 
 float m_VALOR_MIN; 
 float OutPid( float nivel); 
 float Proporcional( float err ); 
 float Integral( float err ); 
 float Derivativa( float err ); 
 bool filtradoParametros( float* valor ); 
 float filtradoError( float valor ); 
  
 CCola *m_colaPID; 
}; 
#include "stdafx.h" 
#include "lafarga.h" 
#include "Pid.h" 
#ifdef _DEBUG 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[]=__FILE__; 
#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Construction/Destruction 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Cpid=CPid(CCola *lista) 
{ 
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Inicialitza les variables de càlcul dels valors del PID 
 m_PCalc = m_ICalc = m_DCalc = 0;  
 /* 
 m_Period = 1; 
 m_CPUP = 0xc; 
 m_CPDW = 0xc; 
 m_CI = 0x2; 
 m_CD = 0x2; 
 m_N = 40; 
 m_P_DIVISOR = 0x0004L; 
 m_I_DIVISOR = 0x0040L; 
 m_D_DIVISOR = 0x0040L;  
 */ 
  
 m_colaPID = lista; 
} 
Cpid=CPid() 
{ 
} 
float CPid::OutPid( float nivel) 
{ 
 
 /* 
 float err; 
 float consignaPID; 
 float n; 
 err = nivel - m_SetPoint; 
 
 err = filtradoError( err ); 
  
 Proporcional( err ); 
 
Acota els valor dels paràmetres. Al valor màxim de la cota se li assignen uns 
graus de gir, i qualsevol valor més petit obté el valor escalat d’aquest gir 
(arrodonit a pulsos discrets). 
 
 if( filtradoParametros( &m_PCalc ) ) 
 { 
  m_ICalc = Integral (err); 
  filtradoParametros( &m_ICalc ); 
 } 
 else m_ICalc = 0; 
 Derivativa(err); 
 filtradoParametros( &m_DCalc ); 
       
 consignaPID =  (m_PCalc + m_ICalc + m_DCalc)  ; 
    
 n = m_N * ( consignaPID / ( m_VALOR_MAX - m_VALOR_MIN ) );  
 
 return n; 
  
 
*/ 
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 float err; 
 float consignaPID; 
 float n; 
 
 err = nivel - m_SetPoint; 
 err = filtradoError( err ); 
  
A continuació es realitza el càlcul del valor de la resposta corresponent a cada 
element del PID. 
 
 Proporcional( err ); 
  
 m_ICalc = Integral (err); 
  
 Derivativa(err); 
  
 consignaPID = ( m_PCalc + m_ICalc + m_DCalc ); 
  
 filtradoParametros (&consignaPID); 
  
 //( m_VALOR_MAX - m_VALOR_MIN ): altura de toda la zona 
 n = m_N * ( consignaPID / ( m_VALOR_MAX - m_VALOR_MIN ) );  
 
 return n; 
  
} 
Accions i funcions responsables del càlcul de cada un dels elements 
(proporcional, integral i derivatiu). 
 
float CPid::Proporcional( float err ) 
{ 
 m_PCalc = 0; 
 if ( err < 0 ) m_PCalc =-( err * m_CPUP ) / m_P_DIVISOR; 
 else m_PCalc = ( err * m_CPDW ) / m_P_DIVISOR; 
 
 return ( m_PCalc ); 
} 
 
 
 
float CPid::Integral( float err ) 
{ 
//#define T_INTEGRACION 4 
 
 int i; 
 float error; 
 float ICalc=0; 
 m_colaPID->Fin (); 
 
 m_I_DIVISOR=(float)T_INTEGRACION; 
  
 for (i=0; i < m_I_DIVISOR; i++)  
 { 
  m_colaPID -> Anterior() ; 
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  error  =  m_colaPID -> m_valorActual - m_SetPoint; 
  ICalc = ICalc + ( ( error * m_CI ) ) / m_I_DIVISOR ;   
 } 
  
 return ( ICalc ); 
} 
float CPid::Derivativa( float err ) 
{ 
  /*Càlcul D*/ 
 m_ErrorAnt = m_ErrorAct; 
 m_ErrorAct = err; 
  
 m_DCalc=( ( m_ErrorAct - m_ErrorAnt ) / m_Period ) * ( m_CD / m_D_DIVISOR ); 
 return (m_DCalc); 
} 
Subprogrames responsables de l’acotació de valors per treballar en els 
marges definits. 
bool CPid::filtradoParametros( float* valor ) 
{ 
 if( *valor > m_VALOR_MAX )  
 { 
  *valor = m_VALOR_MAX; 
  return false; 
 } 
 else  
 { 
  if( *valor < m_VALOR_MIN )  
  { 
   *valor =  m_VALOR_MIN; 
   return false; 
  } 
 
 return true; 
 } 
} 
float CPid::filtradoError( float valor ) 
{ 
 if( ( valor < m_SensorGap ) && ( valor > -m_SensorGap ) )  
  return 0; 
 return valor; 
} 
 
 
 
 
 


