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GLOSSARI. 

Apilat: Zona de la fàbrica on es diposita el material ceràmic dins el forn. 

Bridge: Element que serveix per unir o interconnectar dues xarxes. 

Campanes d’extracció:  Conductes en forma de campana que condueixen l’aire 
des de l’interior del forn cap al conducte general de recuperació. 

Cocció: És la zona a la qual el material es cou. Es considera zona de cocció a la 
zona ocupada pels cremadors. 

Forn: Part de la construcció que va des de la porta intermitja del forn fins a la 
sortida. 

Fossa: Galeria situada a la base del forn, per sota les vagones, que serveix per 
refrigerar-les per sota. 

Llicència: Permís o contracte per utilitzar un determinat software. 

Motxilla: Element de protecció que permet utilitzar un programa. 

Precalentament: Zona del forn en la qual es comença a escalfar el material. Va 
des de la porta fins al primer grup lateral. 

Pre-fon: Part de la construcció que va des de la porta d’entrada a la porta 
intermitja. Serveix per acabar d’assecar el material i començar-lo a escalfar. 

Recuperació: És la part del refredament de la qual s’extreu aire cap al secador i 
el pre-forn. 

Refredament: És la zona del forn que va des de l’últim grup de cremadors fins la 
porta de sortida. 

Scan:  Temps que tarda el Token a passar per tots els PLC’s o bé el temps que 
tarda un PLC en executar un cicle de programa. 

Temps d’impulsió: Temps de cadència d’avançament del material dins el forn. 
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Tiro o extracció: Ventilador que fa que circuli l’aire a través del forn 
proporcionant la temperatura necessària pel precalentament. 

Token: Senyal que circula per la xarxa i autoritza a cada PLC fer-ne ús i 
transmetre dades. 

Vagona: Suport amb vàries rodes sobre el qual s’hi diposita el material per entrar 
al forn. 

Volta: Galeria situada entre l’interior del forn i l’exterior. Serveix com a aïllant. 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

Modernització i posada al dia del sistema de supervisió d’un pre-forn i un forn a 
una planta de fabricació de material ceràmic. 

Actualment la fàbrica està funcionant i disposa d’una sèrie d’autòmats que 
controlen satisfactòriament cadascuna de les parts del procés. 

El sistema de supervisió es un sistema antic desenvolupat en entorn MS-DOS que 
no funciona en temps real i no genera informes ni històrics. 

Per tal motiu es pretén projectar un nou sistema de supervisió d’acord a les 
tendències actuals. 

També és objecte del projecte donar compliment al títol del treball com a vehicle 
per superar les assignatures PFC-1 i PFC-2 del pla d’estudis 2002-2003 i 2003-
2004 respectivament d’Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial.  
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2. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ. 

2.1. MOTIVACIÓ. 

El principal motiu pel qual s’ha decidit escollir el tema de dissenyar una 
aplicació d’un sistema de supervisió per un fabricant de maquinària ceràmica 
per la seva aplicació a forns, és per la relació familiar amb l’automatització 
d’aquest sector i per haver sentit a parlar de sistemes SCADA des de la meva 
infància. 

2.2. JUSTIFICACIÓ. 

La justificació del desenvolupament d’aquest projecte és aconseguir un SCADA  
(Supervisory Control And Data Adquisition, Control de Supervisió y Adquisició 
de Dades) com a base d’una aplicació que sigui fàcilment configurable per 
possibilitar la substitució del sistema actual tancat i obsolet per un nou sistema 
totalment obert. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL FORN. 

Per poder optimitzar un procés i prendre decisions per modificar-lo s’ha de 
disposar d’una informació en temps real i històrica. 

Es tracta d’aconseguir la major informació possible d’una manera senzilla i de fàcil 
interpretació a fi de poder millorar el procés, la qualitat aconseguida i optimitzar el 
consum energètic. 

Els objectius principals que es desitgen aconseguir son: 

- Conèixer la situació del procés o part de la planta en temps real. 
- Generació i registre d’alarmes i aturades del procés. 
- Generació d’informes referents a producció, identificació d’operaris, 

consum  i qualitat. 

Per aconseguir aquests objectius és necessari la implantació d’un sistema 
SCADA degudament desenvolupat i configurat, utilitzant mitjans gràfics, 
entenedors  i interactius per facilitar la seva utilització a operadors no sempre 
degudament formats. 

Desprès d’un estudi previ s’han de definir una sèrie de dades que cal tractar. 

Les dades s’han determinat en base al plànol de referència 400-030-900 que 
representa gràficament la construcció del pre-forn i del forn i la ubicació dels 
sensors de mesura (veure annex),  i son les següents: 

Variables de procés: Són aquelles dades que ens diuen l’estat actual del procés, 
com poden ser les temperatures, les pressions, els cabdals d’aire, etc. 

Són llegides mitjançant sensors connectats a l’autòmat. 

a. Pre-forn:   

- Temperatura d’extracció. 
- Temperatura d’impulsió. 
- Temperatura a l’interior del pre-forn. 
- Humitat a l’interior del pre-forn. 
- Pressió interior pre-forn 
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b. Forn: 

- Temperatura d’extracció. 
- Temperatura precalentament 1. 
- Temperatura precalentament 2. 
- Temperatura precalentament 3. 
- Temperatura precalentament 4. 
- Temperatura grup de cocció 1. 
- Temperatura grup de cocció 2. 
- Temperatura grup de cocció 3. 
- Temperatura grup de cocció 4. 
- Temperatura grup de cocció 5. 
- Temperatura grup de cocció 6. 
- Temperatura grup de cocció 7. 
- Temperatura grup de cocció 8. 
- Temperatura refredament ràpid. 
- Temperatura refredament 1. 
- Temperatura refredament 2. 
- Temperatura refredament 3. 
- Temperatura de recuperació. 
- Temperatura fossa refrigeració. 
- Pressió zona d’extracció 
- Pressió zona precalentament 1. 
- Pressió zona precalentament 2 
- Pressió inici zona cocció. 
- Pressió zona intermitja cocció. 
- Pressió zona final de cocció, 
- Pressió zona refredament 1. 
- Pressió zona refredament 2 
- Pressió zona refredament 3. 
- Pressió conducte de recuperació. 
- Pressió fossa de refrigeració 1 
- Pressió fossa de refrigeració 2 
- Pressió fossa de refrigeració 3 

Paràmetres del producte: Són les dimensions, el pes, la duresa superficial, 
temperatura de cocció, etc. són paràmetres que normalment es defineixen a 
laboratori tenint en compte les normes especifiques. 

Cada conjunt d’aquest paràmetres identifiquen a un dels elements produïts a la 
planta. 

Els paràmetres del procés utilitzats pel control automàtic són els següents: 
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a. Pre-forn: 

- Consigna pressió pre-forn. 
- Consigna temperatura impulsió. 

La resta de variables són informatives i no tenen paràmetres assignats. 

b. Forn: 

- Consigna llaç temperatura d’extracció. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 1. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 2. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 3. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 4. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 5. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 6. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 7. 
- Consigna llaç temperatura grup de cocció 8. 
- Consigna llaç temperatura refredament ràpid. 
- Consigna llaç temperatura refredament 1. 
- Consigna llaç temperatura refredament 2. 
- Consigna llaç temperatura refredament 3. 
- Consigna llaç temperatura de recuperació. 
- Consigna llaç pressió zona intermitja cocció. 
- Consigna llaç pressió zona refredament 3. 
- Consigna llaç temperatura conducte de recuperació. 

A cada llaç de control s’han de parametritzar, a més de la consigna, els 
paràmetres del PID i les alarmes. 

Cal parametritzar el temps d’impulsió es a dir la cadència d’avançament del 
material per l’interior del forn. 

La resta de variables son informatives i no tenen paràmetres assignats. 

Persones i horaris: Cal identificar a les persones que controlen el procés de 
fabricació i cadascun del torns amb la finalitat d’establir la productivitat, primes, 
qualitat, etc. 

Per la identificació de les persones s’omplirà una fitxa amb les dades personals. 
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Es formaran quatre equips de tres persones cadascun i es controlarà el seu horari 
i la seva presencia. 

D’aquest quatre equips, n’hi haurà un de descans setmanal i la resta completaran 
la jornada de vint-i-quatre hores amb tres torns: de sis a dues, de dues a vint-i-
dues i de vint-i-dues a sis del dia següent. 
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4. HARDWARE. 

4.1. HARDWARE DE L’EQUIP INFORMÀTIC DE SUPERVISIÓ. 

El sistema SCADA estarà suportat per un equip Airis Titanio 3066V-TT  amb 
format mini torre amb les següents característiques: 

Processador:   Intel Pentium 4 a3Ghz. 

Memòria:    1.024 MB. DDR 400Mhz. 

Targetes de xarxa:  Etherner 10/100 integrada. 
ModbusPlus PCI 

Disc dur:    2 de 80 GB a 7200 rpm. 

Tarja gràfica:   SVGA ATI Radeon 9800 Pro 128MB DDR. 

Sistema operatiu:  Windows 2000 Pro. 

Teclat i ratolí:   Logitech inalambric. 

Impressora:   HP LaseJet 1500 
velocitat b/n 16 ppm 
velocitat color 4 ppm 
memòria 16 Mb. 

Monitor:    Sony SDM-HS93 de 19” TFT LCD 

 

4.2. HARDWARE ACTUAL DELS AUTÒMATS. 

Els autòmats que hi ha instal·lats actualment a la planta són: 

- Autòmat 1: Modicon  984-485 E. Control del pre-forn. 
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- Autòmat 2: Schneider TSX Momentum 171 CCS 700 10. Control dels              
cremadors 

- Autòmat 3: Modicon 984-685 E. Control de la resta de variables i 
funcions. 

 

4.3. MILLORES DEL HARDWARE ACTUAL. 

A l’implementar el sistema SCADA i donada la quantitat de variables que 
estaven distribuïdes dins la memòria del PLC sense un ordre coherent, s’ha vist 
la necessitat de reubicar-les en una zona de memòria que faciliti l’accés pels 
drivers de comunicació de l’SCADA. 

4.3.1. POSSIBLES SOLUCIONS. 

Els autòmats existents 1 i 3, són d’una generació anterior a l’autòmat 2, i la 
capacitat de memòria i les característiques de comunicació són inferiors.  

Les possibles solucions que es poden aplicar són bàsicament dues. 

- Primera solució. (Desestimada). 

Refer parcialment el programa de control del pre-forn i del forn per deixar 
espais lliures continus perquè l’SCADA es pugui comunicar amb més 
facilitat.  

Aquesta solució ens facilitaria la comunicació però no milloraríem les 
prestacions de l’autòmat, i seguiríem utilitzant un equip obsolet i de difícil i 
car manteniment.  

- Segona solució. (Escollida). 

Refer parcialment el programa de control del pre-forn i del forn és necessari 
de totes maneres. Per millorar les prestacions i disposar d’un equip de 
tecnologia actual s’ha decidit la substitució dels autòmats 1 i 3 per un 
autòmat igual al que es disposa pel control dels cremadors que va ser 
implementat posteriorment. 
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L’autòmat escollit és Schneider TSX Momentum 171 CCS 700 10.  Aquest 
controlarà el forn i el pre-forn i es col·locarà a l’armari existent del forn. 

A l’armari del pre-forn s’hi instal·laran els blocs d’entrades i sortides 
distribuïdes connectades a l’autòmat mitjançant INTERBUS. 

Per les entrades i sortides distribuïdes s’ha escollit INTERBUS per la major 
velocitat de comunicació respecte a MODBUS, i perquè no carrega la xarxa 
de comunicacions MODBUS PLUS de la planta utilitzada per l’SCADA i 
altres aplicacions. 

4.3.1.1. DIAGRAMA DE BLOCS. 

El hardware es distribuirà de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Blocs del hardware del forn. 
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Figura 4.2: Blocs del hardware del pre-forn
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5. SOFTWARE. 

5.1. SOFTWARE ACTUAL DE SUPERVISIÓ. 

El sistema de supervisió es un sistema desenvolupat en C i basat en entorn 
MS-DOS encara que actualment estigui funcionant en Windows 3.11. No 
funciona en temps real ni genera informes ni històrics.  

En cas d’alguna modificació s’ha de compilar la totalitat del codi i les seves 
modificacions i ampliacions s’han de fer per una persona qualificada que 
conegui el llenguatge C i disposi d’un ordinador amb aquest software instal·lat. 
(Poc habitual en l’actualitat). 

 

 
Figura 5.1: Pantalla 1 del software de supervisió actual. 
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Figura 5.2: Pantalla 2 del software de supervisió actual. 

 

5.2. MILLORES DEL SOFTWARE ACTUAL DE SUPERVISIÓ. 

A l’ordinador supervisor hi haurà instal·lat el sistema operatiu Windows 2000 de 
Microsoft. 

Es fa servir el Windows 2000 perquè a l’estar basat en tecnologia NT és més 
robust que un sistema operatiu Windows convencional. 

Per la supervisió es farà servir un software SCADA. 

5.2.1. POSSIBLES SOLUCIONS. 

S’ha mirat l’oferta de sistemes SCADA que hi ha al mercat i d’entre ells 
destaquem: 

Nom Aplicació S. O. Drivers Llenguatges Integració Suport 

FACTORY 
SUITE 
2000 

P, Captura 
de dades, 
batch 

W95/98 

W2K/NT 
Tots Scirpps, VB, 

VC++ 

Qualsevol 
que faci 
servir 
DDE/OPC/ 
ODBC. 
Contenedor 
Active X 

Si, 
formació, 
desenvolu-
paments a 
mida 

FIX 
P, I, 
Captura de 
dades, 
MES, batch 

W95/98 

W2K/NT 

Diversos 
(més de 
400 per 
PLC) 

VBA, VB, 
VC++ 

Qualsevol 
que faci 
servir 
Microsoft, o 

Formació I 
suport en 
castellà I 
angles, 
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MES, batch PLC) 
busos, 
DCS… 

Microsoft, o 
mitjançant el 
Tool-kit 
d’integració 

angles, 
telefònic I 
web 

INTOUCH P, I 
W95/98 

W2K/NT 

Si y 
Ethernet Propi Qualsevol de 

windows - 

LAB 
VIEW P, I 

W95/98 

W2K/NT 
OPC C++ 

- 

 
Si 

MONITOR 
PRO 

P, Captura 
de dades, 
batch 

W2N/NT 

Profibus 
Interbus 
Can bus i 
diversos 
PLC 

Pascal, C, 
C++, VB 

Entorn 
windows 

Manual, 
CD + 
paper, 
Hotline, 
formació 

PCVUE32 P 
W96/98 

NT 

I-Bus, 
Profibus, 
S-Bus, 
Ethernet i 
diversos 
PLC 

SCADA 
bàsic, VB Si Si 

WIZ 
FACTORY P,I, W95/98 

Tots els 
estàndards 
del mercat 

ANSI C 

Simatic S7, 
Step 7, 
Simatic NET, 
TIA 

Hotline, 
formació 

 

5.2.2. SOLUCIÓ ESCOLLIDA. 

Per tal de realitzar aquesta aplicació, i donat que està dins un nivell 
acceptable de característiques, s’ha adoptat la solució basada en FIX-HMI 
d’Intellution, perquè és el sistema SCADA utilitzat  com a estàndard per 
l’empresa que ha facilitat les dades i les explicacions complementaries i és 
del que es disposa més documentació i manuals d’aplicacions. 

A més a més, es el que resulta més econòmic donada la seva possibilitat 
d’indexar les variables o punts que determinen el cost del run time. 

El software disposa de la seva corresponent llicencia i porta una protecció 
del tipus motxilla. 
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Les principals característica més ampliades de FIX-HMI inclouen: 

- Utilització d’una interfície gràfic d’usuari que proporciona funcionalitats de 
visualització i control. 

- Adquisició i registre de dades. 
- Gestió d’alarmes i successos. 
- Gestió de comunicacions. 
- Anàlisi i tractament de dades en forma d’històric i tendències. 
- Control Active X (Mòduls de software pre-dissenyats per facilitar el 

desenvolupament de les aplicacions) 
- Interfícies COM, DCOM,OLE i OPC. 

COM. És un mòdul de software que utilitza components OLE. 
DCOM. (Distributed Component Object Model) És un protocol que 
utilitza components  ActiveX per comunicar directament amb altres 
aplicacions com per exemple Microsoft Acces.  
OLE. És un mòdul de software de Microsoft especialment 
dissenyat per compartir la informació entre diferents serveis del 
procés.  

- Enllaç amb sistemes de gestió empresarial del tipus MES i ERP. 
(Programació de Recursos de l’Empresa) 

Al software SCADA , inicialment, estan previstes les següents pantalles: 

- Pantalla d’entrada i d’identificació de l’operari. És la pantalla inicial del 
sistema. Demanarà el nom de l’operador i la seva clau d’accés. 

- Pantalla base del procés amb representació gràfica de la corba de perfil 
de temperatura del forn. Un cop entrats el nom i la clau, es presentarà 
aquesta pantalla en la qual hi haurà una representació gràfica de la corba 
de perfil de temperatura del forn i les principals dades numèriques. 

- Des d’aquesta pantalla i mitjançant menú es podrà dirigir a les següents 
pantalles: 

??Pantalles dades numèriques regulació pre-forn i forn. Hi haurà totes 
les dades numèriques relacionades amb el pre-forn i el forn. 

??Pantalles dades gràfiques de tendències. Es podrà visualitzar el 
gràfic d’evolució de cada variable relacionant-la amb el temps el qual 
ha estat presa la dada. Tindrà una durada limitada en el temps. 

??Pantalles sinòptiques del procés. Sinòptic de funcionament del 
procés indicant l’estat dels elements. (Aturats, en marxa, en alarma, 
etc.) 

??Pantalles de visualització i reconeixement d’alarmes. 
??Pantalles dades històriques de variables. Es podrà visualitzar de 

forma numèrica i gràfica l’estat instantani de totes les dades 
emmagatzemades al disc dur i relacionades amb l’any, dia i hora en 
què varen ser preses. 
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??Pantalles dades històriques d’alarmes. Es podrà visualitzar de forma 
numèrica totes les alarmes emmagatzemades al disc dur i 
relacionar-les en l’any, dia i hora que van passar. 

??Pantalles parametrització PID’s 
??Pantalles parametrització de paraules d’accés i control d’identificació 

de personal. 
 

A mesura que es vagi detallant el projecte es completarà la definició de tot 
l’interfície gràfic. 
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS. 

A) Apilat del material. 

El material a la sortida del secador s’apila sobre vagones del forn túnel. 

El tipus d’apilat és funció de la peça a coure. 

No ha d’entrar material dins el forn amb una humitat superior al 2.5 % 
referenciat a sec, ja que podria ocasionar explosions del material a l’interior del 
forn i al sistema d’extracció de tiro. 

S’haurà de vigilar que el material no estigui en vies d’espera més del que sigui 
necessari abans d’entrar al forn. El convenient és que cada setmana (el dilluns 
pel matí) no hi hagi vagones, o només una per entrar al forn al començar la 
jornada. 

Mai s’ha de carregar en alçada més material del que està estipulat. 

A l’entrada del forn hi ha un gàlib que en cas que el paquet fos més alt, pararia 
la impulsió. S’ha de tenir aquest gàlib 50 mm per sota el nivell de cada volta. En 
cas de forçar el pas de paquets més alts que el gàlib pot ocasionar la caiguda 
de la volta.  

B) Introducció al procés. 

El procés ceràmic de cocció es realitza en un forn túnel, aquest element té com 
a missió fonamental aixecar la temperatura del material objecte del procés, fins 
a l’obtenció dels compostos químics que li confereixen les característiques de 
material ceràmic. 

Com tot procés de cocció consta de tres fases fonamentals, que son: 
calentament de la massa, cocció pròpiament dita i refredament. 

A diferencia del que passa en altres tipus de forns, cadascuna d’aquestes fases 
coincideix a la vegada amb una part diferenciada del forn. 
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Així doncs, les peces seques degudament disposades sobre la vagona de forn, 
són traslladades fins a l’entrada del mateix, on mitjançant un joc de porta i 
contraporta (per evitar l’entrada d’aire exterior), son introduïdes dins el canal de 
cocció iniciant-se així la primera fase del procés. 

A la ceràmica de referència l’entrada de vagones es realitza al pre-forn, el qual 
està adossat al forn, separat d’aquest per la segona porta. Un cop dins el forn, 
els gasos procedents de la combustió circulen a contracorrent del material, 
d’aquesta forma s’aconsegueix per convenció y radiació l’augment de la 
temperatura del material, fins que gràcies als avenços consecutius que 
s’obtenen degut a la introducció de noves vagones carregades, s’arriba a la 
zona de cremadors, (zona de cocció) on la temperatura arriba fins la 
temperatura necessària perquè es produeixi la cocció del material. 

La zona de refredament és també un altre intercanviador de calor a 
contracorrent. Mentre les vagones carregades de material a temperatura de 
cocció circulen cap a la sortida, en sentit oposat, l’aire procedent de l’exterior 
augmenta la seva temperatura a l’entrar en contacte amb les peces calentes i 
així, per una banda s’aconsegueix el refredament del material y per l’altra 
l’augment de temperatura del comburent, la qual cosa representa un estalvi 
d’energia a la cocció. 

B) Pre-forn. 

Al pre-forn es prepara el material per la seva posterior cocció, augmentant la 
seva temperatura amb part de la calor que s’extreu de la recuperació. En casos 
d’humitat residual de les peces, es pot rebaixar la mateixa al pre-forn, obviant 
així possibles problemes de revingut del material entre el seu apilat damunt la 
vagona y l’entrada de la mateixa al forn. 

L’aire que prové de la recuperació del forn arriba a un calaix de barreja situat 
damunt el pre-forn. En aquest calaix disposem d’un registre automàtic per diluir 
aire ambient amb l’aire que arriba de la recuperació, de tal manera que puguem 
regular la temperatura de l’aire que entra al pre-forn. 

La impulsió d’aquest aire al pre-forn es realitza a través d’un ventilador 
centrífug, el qual genera un cabal que és regulat per un registre automàtic. 

Mitjançant un col·lector de quatre campanes d’impulsió, tres d’elles previstes 
d’un registre manual, regulem l’entrada d’aire en una zona o una altra del pre-
forn. 
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Disposem també de dos ventiladors axials, en posició horitzontal que remouen 
l’aire a l’interior del pre-forn. 

L’extracció es realitza a través d’un ventilador centrífug, que envia l’aire que ha 
passat a través del pre-forn a un conducte unit al col·lector principal de la 
recuperació que es dirigeix al secador. Aquest ventilador disposa d’un registre 
automàtic, amb el qual podem controlar la pressió de l’interior del pre-forn. 

Al conducte que uneix la recuperació del forn i el calaix de barreja del pre-forn, 
disposem també d’un registre automàtic, amb el qual regulem la quantitat d’aire 
calent que subministrem al pre-forn. 

C) Zona de precalentament. 

Per millorar l’eficiència dels forns túnel en aquesta zona, es realitzen grans 
esforços amb la finalitat d’aconseguir un ratio aire/material el més pròxim a 1 
possible. La relació aire/material ve en gran part determinada per les 
característiques pròpies del material, per la densitat de l’apilat, pel rendiment 
del forn i pels circuits aerodinàmics instal·lats al forn.  

A la zona de precalentament ens trobem amb el circuit d’extracció de fums 
procedents de la combustió. El circuit d’extracció de fums està format per vàries 
campanes que aspiren els fums a través d’unes capelles laterals, y una 
campana central que aspira superiorment del túnel de cocció. Un ventilador 
centrífug expulsa els fums a l’exterior mitjançant una xemeneia. Cada campana 
està equipada d’un registre manual que regula el flux d’aire a través d’ella. 
Podem regular el cabal total del ventilador d’extracció o tiratge mitjançant un 
registre automàtic.  

Al precalentament disposem d’una zona de 2 grups de cremadors laterals d’alta 
velocitat, i de cinc cremadors per cada costat del forn. Aquest cremadors 
representen una millora al precalentament del material. Creen una corrent de 
recirculació turbulenta a través de tota la secció del túnel, ajudant per 
convenció a aconseguir uniformitat de temperatura en tot el paquet. A més a 
més ens permeten augmentar correctament i controladament la temperatura en 
aquesta zona, aconseguint així apropar-nos a la corba teòrica de cocció del 
material en qüestió.  

Aquests cremadors poden controlar la relació aire/combustible mitjançant 
vàlvules manuals. La injecció d’aire a aquest cremadors es realitza amb dos 
ventiladors centrífugs de mitja pressió que aspiren aire ambient de la nau. 
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La regulació es realitza mitjançant registres manuals. Els cremador laterals de 
la zona final de precalentament creen un gran augment de turbulències, la qual 
cosa genera una major uniformitat de temperatura en tot el material, a la 
vegada que permeten una correcta entrada a la zona de cocció pròpiament 
dita. 

D) Zona de cocció. 

La zona de cocció està formada per un cremador d’auto-encesa  i vuit grups 
d’impulsors que utilitzen gas com a combustible. Els cremadors disposen d’un 
ventilador centrífug d’alta pressió, que distribueix l’aire a cadascuna de les 
boques de foc per mantenir una relació aire/gas adequada.  L’aire per la 
combustió s’aspira de la volta de tal manera que és calent, ja que aprofitem la 
radiació de calor despresa de la volta; així aconseguim un estalvi d’energia. 
Aquest ventilador disposa d’una vàlvula manual per regular el seu cabal i cada 
cremador disposa d’una vàlvula auto-pilotada per regular la relació aire/gas. 

El forn de referència està dissenyar per fer flashing. Es tracta d’una reducció 
superficial del material. El seu nom ja ho indica, ve de la paraula anglesa Flash 
(llampec). Durant tot el temps de cocció del material es cou amb una atmosfera 
oxidant y només durant una petita part d’aquest temps es cou amb atmosfera 
reductora; a aquest temps se li diu flashing. La profunditat de penetració de la 
reducció al material es poca, només superficialment, i així mateix l’uniformitat 
que s’obté té bastant a desitjar. 

E) Zona de refredament. 

La zona de refredament ens la determina la corba de cocció, ens interessa 
disposar de les majors possibilitats de regulació. Comencem pel circuit de 
refredament ràpid: Aquest circuit consta d’un ventilador centrífug que impulsa 
aire de l’exterior al interior del forn, per mitjà d’uns injectors a la zona compresa 
entre el darrer cremador i la primera presa de recuperació. L’objectiu d’aquest 
circuit és refredar el material ràpidament fins una temperatura pròxima als 
700ºC, de manera que a partir d’aquí puguem suavitzar molt més la corba de 
refredament, amb la qual cosa evitarem ruptures en aquesta zona. El ventilador 
de refredament ràpid disposa d’un registre automàtic per regular el cabal 
aportat, y cada injector disposa d’una vàlvula manual. 

Ens trobem desprès amb el circuit de recuperació directa del forn: La seva 
missió és extreure aire calent de la zona de refredament y aprofitar tota la calor 
que conte el material i les vagones pel secador i el pre-forn fins aconseguir que 
el material a la sortida del forn tingui una temperatura el més pròxima possible 
a la temperatura ambient. 
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Per la recuperació directa s’agafa part de l’aire introduït pels ventiladors de 
contravec, aire calent a causa del seu pas a través del material. Aquest aire és 
aspirat pels ventiladors d’impulsió cap al pre-forn i el secador. 

La recuperació consta de varies tomes, unes d’elles per tubs i altres per 
campanes, siguin l’obertura de pas d’aire per les mateixes de menor a major en 
el sentit d’entrada a sortida del forn, per evitar així refredaments sobtats del 
material, ja que una obertura sobtada en les primeres tomes afectaria al 
material provocant microfissures, concretament  a les temperatures entre 550 i 
600 ºC, quan es produeix la transformació del quars ß a a. A cadascuna de les 
preses tenim un registre manual que ens permet regular la corba de 
refredament. Aquesta zona de recuperació directa correspon a un refredament 
lent del material per evitar fissures a les peces. La pressió al col·lector principal 
de recuperació es regula amb un registre automàtic. 

Per últim ens trobem amb el refredament final, que correspon a la zona de 
contravec. Els tres ventiladors axials de contravec proporcionen l’aire 
necessari pel refredament del material, aspirant lliurement de l’exterior, la seva 
impulsió està regulada per registres automàtics.  Aquest aire introduït, a part de 
contribuir al refredament del material, crea una pressió a la part posterior del 
forn de tal forma que pot abastar tota la zona de refredament i fins i tot de 
cocció segons les obertures del registres de regulació, contribuint així a 
mantenir una temperatura uniforme a la zona de refredament, en el sentit de 
l’alçada del paquet de material ja que evita corrents de gasos localitzats al 
mateix. 

Part del cabal introduït, entra a la zona de cocció contribuint a millorar la 
combustió. Amb aquesta pressió a la zona de refredament s’ajuda a l’aspiració 
del ventilador d’extracció o de tiratge empenyent els gasos cap a la zona de 
precalentament i millorant-lo. 

I) Pressurització de la fossa. 

Per mantenir a sota de les vagonetes una temperatura suficientment baixa 
perquè les rodes i el xassís de les mateixes no es malmeti, aquest forn està 
dotat d’un sistema de pressurització d’aire a l’anomenada fossa sota vagona. 

El sistema de pressurització està format per un ventilador axial que aspira aire 
ambient per una reixa situada a la part final del forn. Aquest ventilador porta a 
la part d’impulsió un registre motoritzat per regular el cabal. 
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En funció de la diferència de pressió que hi ha entre en canal de cocció i la 
fossa sota vagona, dona més o menys quantitats d’aire per intentar equilibrar 
pressions, i que l’aire calent que va a la fossa sigui el mínim possible. 

L’aire calent de sota les vagones surt per un conducte que està situat al 
precalentament i se’n va cap al secador i al pre-forn. 

La temperatura màxima que ha d’estar la fossa és de 120ºC. Puntualment i per 
espais curts de temps pot arribar a 140ºC. Una temperatura superior per un 
espai prolongat de temps podria suposar el bloqueig de les vagones, i per tant, 
el del forn. 

 

 

 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.  Descripció del procés. 

Gemma Estruch Aldabó  29 

6.1. GEMMA DEL PROCÉS. 

A la vista de la descripció del procés anterior es pot deduir que la regulació 
automàtica d’un forn no es un procés simple. És un procés que consta de tota 
una sèrie de sub-processos o llaços de control totalment independents des del 
punt de vista de regulació però totalment lligats en l’efecte final. 

És un procés que no te uns estats de marxa inicial ni d’aturada. Quan es posa 
en marxa un forn està funcionant les vint-i-quatre hores del dia durant els tres-
cents seixanta cinc dies de l’any. 

Només s’atura quan és necessària una reparació en l’obra civil del forn, 
aleshores es refreda d’una manera controlada com si fos el procés normal de 
funcionament canviant les corbes de cocció periòdicament de més a menys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: GEMMA del procés. 
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La producció normal es realitza quan es controla de forma manual o automàtica 
cadascun dels punt explicats a la descripció del procés. Als apartats següents es 
detallen els grafcets del llaços de control, (són tots iguals per cada circuit a 
controlar) i el grafcet del procés d’impulsió o d’introducció i avançament de les 
vagones dins el forn. Amb aquest dos grafcets es pot definir tot el funcionament 
del forn. 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.  Descripció del procés. 

Gemma Estruch Aldabó  31 

6.2. GRAFCET DEL PROCÉS. 

6.2.1.   GRAFCET DELS LLAÇOS DE CONTROL.  

  

0

1 2

3

4

5 9

10 

11 

12 

6 7 8

13 

GESTIÓ D’ALARMES 

PERMISOS I SEGURETATS 
OK I ALARMA 

SELECCIONAR MODE DE 
FUNCIONAMENT 

MODE SELECCIONAT 

AVÍS DISPOSAT 
FUNCIONAR 

MARXA MOTOR 

POLSADOR MARXA MOTOR 

FIXAR VALOR MANUAL 

MODE NORMAL I 
CONFIG. MARXA MOTOR 

RESOLDRE PID 

V>MÀX MÍN<V>MÀX V<MÍN 

V MÀX. A 
CONTROL 

V MIN. A 
CONTROL 

MEMORITZAR 
VALOR OK 

DONAR 
VALOR OK 

A 

VALOR A 
CONTROL 

  MODE AUTOMÀTIC I                  
CONFIG. MARXA MOTOR 

CARREGAR 
VALOR 

PORTES TANCADES 

ERROR AL PID 

NO ERROR AL PID 

ACCIÓ DE 
CONTROL FETA 

PERMISOS I SEGURETATS 
OK I NO ALARMA 

V MIN. A 
CONTRO
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6.1.2. GRAFCET DEL PROCÉS D’IMPULSIÓ.  

 
0

1

2

3

4

AVISAR A TRANSBORDADOR 

OBRIR PORTA 1 

DONAR PERMÍS DESCÀRREGA 

TANCAR PORTA 1 

PRE-CAMBRA BUIDA 

TRANSBORDADOR DAVANT PORTA 

PORTA OBERTA 

FINAL DESCÀRREGA 

PORTA 1 TANCADA 

PRE-CAMBRA BUIDA 

CANVIAR TEMPS CANVIAR TEMPS 

5 NOU TEMPS AL COMPTADOR 

6

7

RETROCEDIR IMPULSOR 

OBRIR PORTES 2 I 3 

MEMORIA IMPULSOR 

IMPULSOR DARRERA TEMPS FALTA <= 5 I NO 
MEMÒRIA IMPULSOR 

9 MEMORIA 
IMPULSOR 

  MEMÒRIA AVÍS I TEMPS  
IMPULSOR COMPLET 

AVÍS I 
MEMÒRIA 

10 

TEMPS FALTA >5 I 
NO MEMÒRIA 
IMPULSOR. 

MEMÒRIA 
AVÍS 

FI 

8 PARAR IMPULSOR I 
ALARMA 

PORTES 2 I 
3 OBERTES 

PORTES 2 I 3 OBERTES  

B 
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Els grafcets poden no ser el 100% operatius. 

B 

11 DEMANAR TRANSBORDADOR DE SORTIDA 

12 OBRIR PORTA 4 

POST CAMBRA PLENA 

PRESENCIA TRANSBORDADOR 

POST CAMBRA PLENA 

13 PARAR CREMADORS 

PORTA 4 OBERTA 

17 PARAR 
IMPULSOR I 
ACTIVAR 
ALARMA 

PORTA 4 OBERTA 
IMPULSOR HA 
COMENÇAT A 
AVANÇAR 

CREMADORS PARATS 

14 AVANÇAR IMPULSOR 

IMPULSOR DAVANT 

15 TANCAR PORTES 2 I 3 

PORTES 2 I 3 TANCADES 

16 RESSETEJAR MEMÒRIES 

FI 
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7. MILLORES DEL PROCÉS. 

El procés com a tal està optimitzat i no hi ha una millora clara possible d’aplicació 
immediata, una de les finalitats d’aquest projecte és solucionar el problema de la 
manca de dades històriques i en temps real per tal de poder millorar-lo. 

El que si es pot millorar d’una manera immediata son els element utilitzats per 
controlar el procés, a part de l’SCADA objecte del projecte, es canviaran els 
següents elements: 

- Registre automàtic del ventilador de impulsió del pre-forn. 
- Registre automàtic del ventilador d’extracció del pre-forn. 
- Registre automàtic  del ventilador extracció forn o tiratge. 
- Registres manual del ventilador aire cremadors. 
- Registre automàtic del ventilador refredament ràpid. 
- Registres automàtics del ventiladors de contravec. 
- Registre automàtic del ventilador pressurització fossa.   

Tots aquests registres seran substituïts per variadors de freqüència de la potència 
adient per controlar els ventiladors en qüestió. 

Els enginyers que realitzen la modificació mecànica i elèctrica del projecte han 
definit els següents variadors de freqüència, a l’annex es poden trobar les seves 
característiques i manuals. 

Ventilador Potencia Referència 

Impulsió del pre-forn. 50 CV (37 KW) ATV-58HD46N4 

Extracció del pre-forn. 40 CV (30KW) ATV-58HD33N4 

Extracció forn o tiratge. 50 CV (37KW) ATV-58HD46N4 

Aire cremadors. 25 CV 18,5KW) ATV-58HD28N4 

Refredament ràpid. 25 CV (18,5KW) ATV-58HD28N4 
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Contravec. 2 x 25 CV (18,5KW) 2 x ATV-58HD28N4 

Presurització fossa. 10 CV (7,5KW) ATV-58HD12N4 

 

Els variadors de freqüència es parametritzaran escollint el mètode de control “UP 
& DOWN”  per tal d’utilitzar els mateixos circuits elèctrics de control  que s’utilitzen 
en els registres “OBRIR & TANCAR”. 

La senyal que ens indicarà la velocitat a la qual estan funcionant, la proporcionarà 
la targeta d’extensió VW3-A58201 acoblada a cada variador generant una 
intensitat  de 0 a 20 mA proporcional a la velocitat del motor que s’aplicarà a 
l’entrada analògica del PLC, que actualment està llegint la posició dels registres. 

Aquest apartat és a títol informatiu, ja que la modificació del hardware no és 
objecte d’aquest projecte. 
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8. COMUNICACIONS. 

8.1. SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

La xarxa de comunicacions escollida per aquesta aplicació es Modbus Plus ja 
que és la xarxa existent actualment a la planta i utilitzada per l’interconnexió 
dels diferents autòmats de les màquines. 

Modbus Plus és una xarxa local d’arquitectura oberta dissenyada per 
aplicacions de control industrial. 

La xarxa es capaç d’interconnectar controladors programables, ordinadors 
supervisors, i altres accessoris perifèrics. 

Suporta fins a 64 elements direccionables i transfereix dades a una velocitat de 
1Mbps. 

La longitud màxima de la xarxa sense repetidors és de 450 metres. 

Utilitzant els elements pont disponibles es poden interconnectar diferents 
xarxes fins a un màxim de 64. 

Això facilita el disseny d’aplicacions crítiques en el temps, en les quals cada 
xarxa fa servir  només els elements necessaris pel procés local i els missatges 
o dades passen a les altres xarxes només quan una aplicació ho necessita. 

A) Com treballa la xarxa. 

Els nodes d’una xarxa s’identifiquen amb una direcció assignada per l’usuari. 
Cada direcció dels nodes és independent de la seva localització física dins la 
xarxa. 

Les direccions estan compreses entre la 1 y la 64 i no és obligació que siguin 
seqüencials.  

Els nodes estan connectats a l’anell de la xarxa com a membres d’igual 
categoria, guanyant l’accés a la xarxa quan reben la trama del token.  
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Quan varies xarxes estan unides mitjançant bridges, el token no passa a través 
d’ells. 

Cada xarxa manté una rotació seqüencial i independent del token. 

Els altres nodes monotoritzen el pas del token i poden extreure les dades 
globals, si estan degudament programats per duu a terme aquesta feina. L’ús 
de la base de dades global es pot fer servir per una ràpida actualització 
d’alarmes, punts de consigna i altres dades d’interès.   

Cada xarxa manté una única base de dades global, ja que el token no passa 
d’una xarxa a l’altra a través dels bridges. 

B) Com accedeixen els nodes a la xarxa. 

Quan la xarxa s’inicialitza, cada node es dona compte de quants nodes actius 
estan connectats a la xarxa. 

Cada node es construeix una taula on hi consten els altres nodes. S’estableix el 
propietari inicial del token, és a dir, el node amb la direcció més baixa, i s’inicia 
la rotació del mateix. 

La creació d’una xarxa amb un nombre elevat de nodes afecta al temps de 
rotació del token. 

Quan un node es desconnecta de la xarxa, s’estableix una nova seqüència de 
rotació per sobrepassar-lo, normalment es tarda 10 ms. 

Quan es connecta un nou node a la xarxa, s’ha d’incloure a la seqüència 
correcta de direccions pel pas del token, normalment es tarda 5 s. 

El procés d’afegir o suprimir nodes és transparent a l’aplicació de l’usuari. 

Quan un node identifica el token, envia  a la seva aplicació un missatge que ha 
de transmetre. Cada missatge pot contenir com a màxim 100 registres del 
controlador, és a dir, 100 paraules de 16 bits de dades. Els altres nodes 
inspeccionen la xarxa a l’espera de missatges entrants. 
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Quan un node rep un missatge, immediatament llença un reconeixement cap a 
l’estació d’origen. Si el missatge és una sol·licitud de dades, el node receptor 
inicia la composició del missatge de resposta. Quan aquest missatge està 
disponible, es transmet al peticionari quan el node rep el següent token. 

Els nodes poden transmetre missatges estadístics de les seves operacions 
locals i remotes. 

Quan un node ha transmès tots els missatges, passa el token al node següent. 

Els protocols pel pas del token i de tots els missatges, són transparents per 
l’aplicació de l’usuari. 

Si un node detecta una transmissió vàlida des d’un altre node fent servir la 
mateixa direcció, es queda en silenci i selecciona un codi d’error intern que ha 
de reconèixer el programa de l’aplicació de l’usuari. El node resta “en silenci” 
mentre l’altre node està actiu a la xarxa participant a la seqüència de rotació del 
token. 

Quan un node transmet el token, monotoritza la xarxa d’alguna activitat per part 
del successor. Si el node detecta alguna activitat no vàlida, fa un reintent 
d’enviar el token, si després del reintent no detecta cap activitat, es queda “en 
silenci”.  

Això provoca que la xarxa es reiniciï creant una nova seqüència del token. 

Cada node analitza la xarxa durant un temps mínim per determinar si algun 
missatge dels que circula, li és enviat per un altre node. El temps mínim és de 
530 µs. El  temps d’utilització de la xarxa depèn del missatges que hagin estat 
sol·licitats. 

Quan el programa d’aplicació d’un node inicia una transacció, el temps 
necessari per respondre amb les dades sol·licitades depèn de varis factors: el 
temps d’scan intern del node emissor, el temps de transmissió i rotació del 
token a la xarxa i el temps d’scan intern del node receptor. 
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L’esquema de la xarxa de comunicacions és el que es representa a 
continuació: 

 

Figura 8.1: Esquema de la xarxa de comunicacions 

 

Durant el projecte es farà referència als elements emmarcats en vermell. 

A l’ordinador s’hi instal·larà una targeta de comunicacions i es podrà incorporar  
a la xarxa com si fos un autòmat més. 
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9. ANÀLISI I CONFIGURACIÓ DE L’SCADA. 

Per desenvolupar una aplicació SCADA basada en FIX HMI s’han de seguir els 
següents passos: 

- Anàlisi de l’SCADA i definició del paquet de software. 
- Configuració de l’SCADA i del driver. (System Configuration). 
- Configuració del driver de comunicacions. (I/O driver control.) 
- Construcció de la base de dades (Database Builder). 
- Disseny de l’interfície gràfic. 

??Alarm Summary Configuration. 
??Data Link. 
??Time link i data link. 
??Pushbutton set. 
??Open dinamo set. 
??Eines del Draw. 
??Propietats dinàmiques. 
??Multi-pen chart. 

- Macros. 
- Tag’s. 
- Històrics. 
- Driver SIM. 
- Command Language. 
- Receptes. 
- Proves de funcionament i posada en marxa. (View) 

-  

9.1. ANÀLISI DE L’SCADA I DEFINICIÓ DEL PAQUET DE SOFTWARE. 

L’SCADA escollit treballa segons el següent esquema de blocs: 

 

Figura 9.1: Diagrama de blocs de l'SCADA. 

Database 
acces software 

Scan, Alarm, 
Control program 

(SCA) 

Driver Image 
Table (DIT) 

BASE DADES 
(DATABASE) FIX 

VIEW FIX 

AUTÒMAT 

I/O 
Driver 1

2 3
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Les dades van de l'autòmat a l'àrea DIT, d'aquesta a la base de dades i d'aquí  
a l’interfície gràfic  pròpiament dit. 

DIT: És la part de l’SCADA encarregada de gestionar les comunicació entre 
l’autòmat i la base de dades. 

Database: És la base de dades de l’SCADA. Rep les dades del DIT i manipula 
els valors rebuts. Està formada per blocs, i n'hi ha tres tipus, els quals en 
parlem més endavant. 

 

9.2. CONFIGURACIÓ DE L’SCADA. 

És el primer pas a realitzar. Per fer-ho hem d’utilitzar  l’START-UP  i l’SCU. 

Per fer-ho, obrim la icona Intellution FIX i dins d'ell activem  la icona  System 
Configuration.  

A l’activar aquesta icona  s'activa l’SCU i ens surt un dibuix d'un ordinador amb 
tota una sèrie de menús. Un cop activat podem configurar el nom del node local 
i el nom del fitxer SCU. 

 

Figura 9.2: Pantalla general de configuració. 
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9.2.1. SCU. 

CONFIGURACIÓ 

Dins del SCU seleccionem File i New i ens surt sobre el dibuix de l'ordinador 
el missatge Default SCU File. Anant al menú de Configure i seleccionant 
Local StartUp, o bé, seleccionant amb el ratolí dins de la pantalla del dibuix 
de l'ordinador NODE:FIX, se'ns obrirà una finestreta que surt: 

LOCAL NODE NAME: FIX 
CONFIGURATION FILE C:\FIX32\LOCAL\FIX.SCU 
OK 

 

Entrem el nom PFC al Local Node Name i PFC.SCU  al Configuration File i 
polsem OK, aleshores ens surt una nova finestra: 

The specific configuration file 
C:\FIX32\LOCAL\PFC.SCU 
does not current exist. Proceed anyway?           YES 

 

i premem YES. 

Seguidament ens surt: 

In order to use this new configuration it is necessary to 
change your AUTOEXEC.BAT file. Do you want the changes 
made to AUTOEXEC.BAT file o writen out to temporary file? 

   AUTOEXEC.BAT          Temporary file              Cancel 
 

i seleccionem AUTOEXEC.BAT. 
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Una vegada configurats els noms, des d’aquesta pantalla podem fer 
diferents seleccions: 

Les opcions que hi ha al menú de 
Configure es poden seleccionar des del 
menú despleglable o des de les icones 
que es visualitzen al dibuix de la caixa 
d'eines. 

 

 
Figura 9.3: Pantalla menú configuració. 

 
Alarm Configuration  - 2a. icona començant per l'esquerra. 
SCADA Configuration - 4a. icona començant per l'esquerra. 
Task Configuration  - 5a. icona començant per l'esquerra. 
SQL Login Information - 7a. icona començant per l'esquerra. 
Modem Configuration - 8a. icona començant per l'esquerra. 
Path Configuration  - 1a. icona començant per l'esquerra. 
Network Configuration -  3a. icona començant per l'esquerra. 

A continuació anem a veure cadascuna de les icones anteriors i el seu 
funcionament. 

- Alarm Configuration  (2a. icona començant per l'esquerra). 

Quan un valor del procés 
excedeix un límit que nosaltres 
definim, s'acciona una alarma 
per avisar a l'operari. Des 
d'aquest menú es poden 
habilitar,  i configurar les 
diferents alarmes.  

 
Figura 9.4: Pantalla de configuració d'alarmes. 
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Existeixen 7 tipus diferents d'opcions: 

- Alarm Printer. Habilita la impressió de l’alarma. 
- Alarm Summary Service. Habilita l'alarma sonora i la cua d'alarma que 

suporta  l'Alarm Summary al programa View. 
- Alarm File Service. Guarda l'alarma i els missatges en fitxers ASCII al 

directori Alarm del node local durant 30 dies. La tasca guarda totes les 
alarmes i missatges per dia a un fitxer anomenat YYMMDD.ALM. 

- Alarm Network Service. Visualitza una llista en temps real d'alarmes i 
missatges al node local. 

- Alarm History Service. Habilita la creació d’històrics d’alarmes. 
- Alarm Startup Queue Service. Visualitza alarmes i missatges que han 

passat al node SCADA, al node View, per  un període de temps definit 
per l'usuari abans d'arrancar. 

Seleccionant Default format  es pot seleccionar el format de cadascun dels 
diferents 7 tipus d'alarmes. 

Fent doble clic sobre alguna d'aquestes possibles alarmes, o prement 
Modify, podem definir el següent: 

- Alarm areas. Les alarmes es poden repartir en 16 àrees d'alarmes. 
Cada àrea pot ser configurada diferent. Les que seleccionem són les 
que aquest tipus d'alarma serà capaç de rebre. 

- Printer description. 
??Tecla Format : Permet definir la llargada, nombre de caràcters, 

i l'ordre pels  blocs d'alarmes o missatges de successos. 
??Horn Support: (Només en Alarm Summary Service). Si 

l'habilitem, cada vegada que aparegui una nova alarma sonarà  
un "beep" de l’altaveu de l'ordinador. Aquest so pot ser 
d’intermitència baixa, mitja i alta. 

??Startup Queue Configuration: (Només a Alarm Startup Queue 
Service). Dóna a un node View una llista de totes les alarmes 
que han passat al node de l'SCADA abans que el node View 
arrenqui. El nombre d'alarmes a rebre depèn de la durada de 
temps configurat en aquest menú. 
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- SCADA Configuration (4rta. icona començant per l'esquerra). 

Un node SCADA monotoritza valors 
de procés i es comunica amb el 
hardware. Per establir que el nostre 
node sigui SCADA, l'hem d'habilitar 
seleccionant Enable. Seguidament, al 
database, donem  el nom PFC. Per 
tal que la base de dades (database) 
pugui accedir al hardware, és 
necessari definir com a mínim un I/O 
Driver.  

 

 
Figura 9.5: Pantalla de configuració de l'SCADA. 

Polsant l’interrogant de I/O Drive Name ens surt un submenú on podem 
seleccionar els drivers disponibles. 

- SIM: Simula el procés i treballa amb variables 
auxiliars. No és configurable. Té fins a 2000 
registres. Hi ha registres SIM que van variant el 
seu valor (ex. ona senoidal). 

 
Figura 9.6: Pantalla dels drivers 1. 

- MB1 (MODBUS): És un driver configurable. Això permet seleccionar 
les àrees de memòria que volem llegir (*). D'aquesta manera podem 
augmentar la velocitat de comunicació. 

(*) El fix treballa amb variables, el valor de les quals, es troba en memòria. 
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Seleccionem MB1 i polsem la tecla Add. Ens surt: 

 

 

 

 
 

Figura 9.7: Pantalla configuració drivers 2. 

 

Si anem a Configure  ens surt: 

Els Channel són els ports als quals 
podem comunicar. Si per cada canal 
tenim comunicació 422, aleshores, per 
cada canal podem accedir a 125 punts. 
Per configurar aquests canals hem de 
prémer la icona Setup, la qual més 
endavant expliquem. 

 
 
Figura 9.8: Pantalla de configuració dels drivers 3. 

Seleccionarem com a Device FORN a través de les tecles Add i Delete, 
automàticament el Device name agafa el nom de FORN. A Primary Station 
hem d'especificar el número de CPU de l'autòmat, al nostres cas el n. 12. A 
Backup Station especifiquem a quina CPU hem d'anar a comunicar si falla la 
comunicació amb Primary Station, al nostre cas no es fa servir una estació 
de redundància, per la qual cosa especificarem el mateix número. 

A description hi posem un text que ens ajudarà a identificar de quina 
màquina es tracta. 

A Addressing type  podem escollir entre 4, 5 o 6 dígits. Al nostre cas escollim 
5, ja que les adreces en Modbus són 40000. 
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A Bit base  escollim 0-15, ja que  a la CPU d’aquesta aplicació es considera 
bit de menys pes el situat a l’esquerra de la paraula. 

A Output mode escollim group write perquè al triar les dades en grup, les 
comunicacions amb l’autòmat aniran més ràpid.  

Per afegir un grup de paraules al driver cal posar-se sobre una línia en blanc 
i s’obrirà la pantalla de configuració. S’ha d’especificar la I/O address a llegir. 

Aquesta I/O address llegeix 
l'àrea de memòria de 
l'autòmat especificada per  
Start Address fins a End 
Address. Per exemple, 
posem com a Start Address 
la paraula 42058, i com a 
End Adress la paraula 
42000, aleshores ens 
queda que Lenght és 59. 

 

 
Figura 9.9: Pantalla de configuració del DIT. 

Una altra opció és escriure l’adreça inicial i seleccionar la longitud desitjada. 
Automàticament es calcularà l’adreça final. 

- Data type: Especifiquem com han de ser interpretades les dades que 
arriben de l'àrea de memòria especificada abans. Seleccionarem 
Unsigned. Si seleccionem Signed, quan l'àrea de memòria valgui 0 
interpretarà un número negatiu, ja que farà l'escalat diferent. 

- Poll time: Temps entre lectures (en segons). 
- Access time: Si es tarda més d'aquest temps a llegir o escriure sobre 

aquesta àrea de memòria, el fix ja no la llegeix més. 
- Exception Type: Si seleccionem analog, digital, o ASCII, aconseguim 

que el refresc de valors es faci només quan hi hagi una modificació de 
valors, ja sigui a l'autòmat o al Fix. És a dir, constantment fem el pas 
1, però el 2 i 3 els fem quan hi ha un canvi de valors. 
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Figura 9.10: Diagrama de blocs. 

 

La Dead Band només s’habilita quan seleccionem analog, ens permet 
especificar una zona de ± dins de la qual considerem que la dada no s'ha 
modificat. 

Si es vol esborrar una lectura o escriptura ja parametritzada, només es pot 
esborrar seleccionant el valor 0 a la longitud. 

Una vegada hem acabat polsem OK. 

Si polsem SETUP ens surt la pantalla Channel 1 Communication Settings on 
podem configurar: 

- Paràmetres de comunicació. 
- Reply: Temps per sobre del qual 

considerem que hi ha un error de 
comunicació. 

- Delay: Temps d'espera entre 
reintents. 

- Retries: Nº de reintents. 
- Paràmetres de comunicació. 

 
Figura 9.11: Pantalla de configuració del port sèrie. 

Si polsem Advanced podem fer la configuració d'un segon port, en cas de 
què falli el primer. 

En acabar anem a File fem un Save amb el nom de PFC.MB1 

1

DIT BASE 
DADES FIX 

FIX 

AUTÒMAT 

2 3
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- Task Configuration  (5a icona començant per l'esquerra). 

Aquest menú ens permet 
especificar quines són les 
tasques que volem que 
arrenquin automàticament al 
fer córrer el programa FIX HMI 
Start up. Al nostre cas farem 
que sempre arrenqui el 
View.exe. 

 

Figura 9.12: Pantalla de configuració de tasca. 

Aleshores seleccionem la icona  ?  de File name i triem View.exe, 
seguidament premem Add, i ja tenim el View dins la llista de tasques a 
executar només arrancar l’Startup. 

També podem seleccionar si volem arrancar el programa minimitzat 
(Minimized) o  maximitzat (Normal)  i ho activem prement la tecla  Change. 
Si hi ha asteriscs a l'esquerra serveix per indicar que és minimitzat, i si no 
n’hi ha és maximitzat. 

Polsem OK per confirmar. 

 

9.3. CONSTRUCCIÓ DE LA BASE DE DADES (DATABASE BUILDER). 

- Database: És la base de dades del Fix. Rep les dades del DIT i manipula 
els valors rebuts. Està formada per blocs. N'hi ha tres tipus: 

- Bocs primaris: Es pot seleccionar un temps d'scan, i reben els valors 
directes dels dispositius. Poden ser: 

 
AA: Analog Alarm: Llegeix dades analògiques del DIT. Permet 

seleccionar i habilitar alarmes. 
AI: Analog Input: Llegeix dades analògiques del DIT. Permet 

seleccionar valors per límits. 
AO: Analog Output: Envia valors analògics al DIT. 
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DA: Digital Alarm: Llegeix dades digitals del DIT. Permet seleccionar i 
habilitar alarmes. 

DI: Digital Input: Llegeix dades digitals del DIT. Permet seleccionar 
valors per límits. 

DO: Digital Output: Envia valors digitals al DIT. 
AR: Analog Register: Permet accés de lectura/escriptura al DIT. 
DR: Digital Register. Permet accés de lectura/escriptura al DIT. 
BL: Boolean. Permet càlculs booleans amb un màxim de 8 entrades. 
MDI: Multistate digital input: Pren fins a 3 dades digitals del DIT. 
TX : Text: Permet llegir/escriure devices d’informació de text. 

Per entrar al database Builder, s'ha d'arrancar el FIX polsant la icona de Fix 
Startup, i, com que mentres configurem l’scada tenim carregat el Draw al Task 
Configuration, el Draw arranca automàticament. Seleccionem al menú Tools 
l’opció Tool Box Setup i seleccionem Add All per tal que ens surtin totes les 
opcions al ToolBox. 

Seleccionem del ToolBox la icona de Database o bé podem seleccionar la 
icona corresponent de Windows. 

A l’entrar dins el Database, premem 
Database - open i prement dues vegades 
sobre el primer requadre de Tag Name ens 
surt un menú on seleccionem el tipus de 
I/O.  

 

 
      Figura 9.13: Pantalla de selecció del tipus de variable. 

Per exemple seleccionem AR (Analog Register), al prémer OK, ens apareix 
una nova pantalla:  

Els registres AR permeten accedir fins a 12 
paraules. Els registres DR permeten accedir 
fins a 2000 bits consecutius. 

 

 
 

      Figura 9.14: Pantalla propietats de la  variable. 
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Per exemple, suposem que volem crear un Poll Record (hem d'anar al SCU 
System Configuration)  de la paraula 2000 a la 2059, i definir un AR, aleshores, 
podem accedir a tots els valors del Poll Record. 

Un AR no pot agafar de dos poll record diferents, és a dir, si creem un poll 
record de la paraula 2000 a la 2059 i un altra de la paraula 2060 a la 2070, no 
podem crear un AR que comenci a la paraula 2059  i que pugui accedir a la 
paraula 2060 i endavant. 

- I/O Address: Posem l'adreça a partir de la qual començarà a direccionar i 
que l’offset no ha de traspassar amb l'adreça final d’un Poll Record. 

- Output Enable. Permet que AR pugui ser d'escriptura, si no ho 
seleccionem, l'AR només serà de lectura. 

Una vegada hem entrat totes les dades que volem, fem un File-Save i tot seguit 
un Reload. 

 

9.4. DRAW. (DISSENY DE PANTALLES). 

Serveix per dissenyar les pantalles del sistema SCADA i inclou tota un sèrie 
d'utilitats que tot seguit detallem. Una vegada dissenyada una pantalla, si  
volem provar el seu funcionament premem  Ctrl + Q; o bé, premem la icona 
View i obrim la pantalla en qüestió. 

9.4.1. ALARM SUMARY CONFIGURATION. 

Per entrar a l’Alarm Summary Configuration, s'ha d'arrancar el FIX polsant la 
icona de Fix Startup, i com que tenim carregat el Draw al Task Configuration, 
el Draw arranca automàticament. Seleccionem al menú Tools l’opció Tool 
Box Setup i seleccionem Add All per tal que ens surtin totes les opcions al 
ToolBox. 

Seleccionarem del ToolBox la icona d’Alarm Summary o bé podem 
seleccionar la  icona corresponent de Windows.  

 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.   Anàlisi i configuració de l’SCADA. 

Gemma Estruch Aldabó  52 

Podem crear diferents sumaris 
d'alarmes i els podem configurar com 
vulguem: 

 

 

 

 

 
Figura 9.15: Pantalla de configuració d’alarmes. 

- Alarm area: Ens permet seleccionar quin tipus d'alarmes volem que 
surtin en el sumari que creem. 

- Obliga a que hi hagi una confirmació de reconeixement d'alarma. 
- Column format: Permet configurar el format en què apareixeran les 

dades en el Sumari. 
- Color Settings: En funció del tipus d'alarma, es veurà del color triat. 

A l’acabar polsem O.K. i ens apareixerà: 

 
 

Figura 9.16: Pantalla de visualització d’alarmes. 

 

9.4.2. DATALINK. 

Ens permet visualitzar text i valors del database en pantalla. 

Per crear un datalink, s'ha d'arrancar el FIX polsant la icona de Fix Startup. 
Ens posem al Draw  i seleccionem del ToolBox la icona de Datalink. Per 
editar un datalink, ja creat, polsem dues vegades amb el ratolí sobre d'ell. 
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- Tagname: En aquest camp entrem 
quina variable volem tractar (nom 
del node +  tagname + format de 
camp). 

 
 

 

Figura 9.17: Pantalla per crear un Datalink. 

- Format: Podem 
seleccionar Numeric data o 
Text data. Ambdós es 
poden justificar a la dreta o 
a l'esquerra. 

El format del camp pot ser:  
- F_CV : Dada 

numèrica. 
- A_CV: Dada 

alfanumèrica. 

Figura 9.18: Pantalla per triar un tag. 

Numeric data: Si al camp de format del Tagname hem seleccionat un camp 
que comença per F_, es visualitzarà el valor d'una dada numèrica. Al polsar 
sobre Numeric data..., surt un menú que ens demana quants dígits sencers 
(Whole digits) i quants decimals (decimal digits) volem. Si es vol veure la 
representació numèrica en notació científica, s’ha de marcar l’opció Scientific 
Notation. 

Text data: Si al camp de format del Tagname hem seleccionat un camp que 
comença per A_, es visualitzarà el valor d'una dada de text. Al polsar sobre 
Text Data..., surt un menú que ens demana el nombre de línies màxim que 
tindrà la dada de text (Number of Lines) i el nombre màxim de caràcters que 
tindrà cada línia (Characters per line). Per emprar el nombre de línies i 
caràcters especificades al database, s’ha de polsar sobre Get Format. 
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- Dynamic Colors: Els dígits de la dada a visualitzar poden canviar de color 
en  concordança amb uns valors d'alarma. Si polsem sobre aquesta opció, 
surten 6 valors d'alarma amb el seu corresponent color. La selecció dels 
colors es pot fer en funció del Current Value. 

Current Value : Si el valor de la dada és menor o igual al valor assignat a un 
color, i més gran que el valor inferior, dins d'aquest umbral, la dada es 
visualitzarà en aquest color.  

- Data Entry: Permet fer una entrada de dades a través de l'ordinador. 
Seleccionem Configure data Entry  i ens surt un menú on podem triar la 
forma d'entrar les dades. 

- Numeric Entry: La dada a entrar serà numèrica i el rang d'entrada 
quedarà definit per Low Limit i High Limit. Si deixem aquests límits a 
zero, cada vegada que s'entri a aquesta pantalla el View agafarà com 
a valors límits els definits en aquell moment al database. Prement la 
tecla Fetch Limits s'agafaran els valors límits definits al database per 
aquesta dada. Podem fer que l'entrada sigui en forma de calculadora 
si seleccionem Include calculator. 

- Pushbutton Entry: Permet crear una entrada digital (bit) que ens dona 
opció a seleccionar entre dues opcions o Cancelar. 

 
-  Object name: El nom per defecte de tots els datalinks és DATALINK. 

9.4.3.  TIME LINK I DATA LINK. 

Permet visualitzar l'hora i el dia amb el color de la paleta de Foreground. 

9.4.4. PUSHBUTTON SET. 

Permet posar polsadors a la  pantalla i assigna’ls-hi comandaments del FIX.  

9.4.5. OPEN DYNAMO SET. 

Per accedit a aquest menú, seleccionar la icona corresponent del Tool Box 
del Draw. 

És una llibreria de símbols ja creats. Aquests símbols es poden dividir en dos 
grups, els que acaben amb el símbol  !  i els que no. Els que acaben amb  !    
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són símbols dinàmics, es a dir, varien en funció d'una variable. En canvi, els 
que no acaben amb  !  són símbols fixes. 

Si per exemple triem el TANK!, ens demanarà a quina variable queda 
assignat el nivell del tanc (Enter tag for tank level). Li introduïm el nom de la 
variable, per exemple -PFC:SALA1:F_CV , agafem aquest element amb el 
ratolí i el situem al punt de pantalla que ens interessa que estigui, i per últim 
seleccionem la icona Close Dinamo Set. 

Per comprovar que en funció del valor d'aquesta dada el nivell del tanc varia, 
polsar Ctr+Q. 

9.4.6. EINES DEL DRAW. 

Al ToolBox hi ha tota una sèrie d’icones que ens permeten realitzar dibuixos, 
als quals se'ls pot assignar propietats dinàmiques. Aquestes icones són: 

- Rectangle. 
- Oval. 
- Line. 
- Polyline. 
- Polygon. 
- Text. 

Si un o un grup d'aquests objectes està sobre d'un altre, i els seleccionem 
amb el ratolí, podrem: 

- Send to Back (posar-lo a sota). 
- Bring to Front (posar-lo a sobre de nou). 

Si seleccionem a la vegada varis objectes amb el ratolí, podrem: 

- Align Left (Alinear a l'esquerra). 
- Align Right (Alinear a la dreta). 
- Align Top.(Alinear a dalt). 
- Align Bottom.(Alinear a baix). 
- Align Vertical Center.(Alinear verticalment al centre). 
- Align Horizontal Center.(Alinear horitzontalment al centre). 
- Group / Ungroup. (Agrupar-los per formar un únic element o 

desagrupar-los si ja estaven agrupats). 
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9.4.7. PROPIETATS DINÀMIQUES DELS OBJECTES. 

Al ToolBox hi ha tota una sèrie d’icones que ens permeten realitzar dibuixos, 
als quals se'ls poden assignar propietats dinàmiques. 

Polsant amb el ratolí sobre qualsevol d'aquests objectes, o bé seleccionant 
Dynamic Properties del menú Edit, ens surt el menú de Dynamic Properties. 

 

Figura 9.19: Pantalla de propietats dinàmiques. 

 

Les propietats dinàmiques produeixen efectes de coloració i/o animació en 
temps real. Aquestes propietats es poden assignar a objectes, text, bitmap, i 
a objectes agrupats. 

- Color: Podem canviar el color del primer pla, el color del voraviu i el color 
de fons. 

- Foreground Color: Canvia el color d'objectes gràfics o de text en 
funció d'una dada del database. 

- Edge Color: Canvia el color del voraviu d'objectes gràfics, el color de 
línies i polilínies en funció d'una dada del database. 

- Background Color: Quan un objecte està pintat amb una trama i no un 
color llis, el color de fons canvia en funció d'una dada del database. 

- Position: Permet modificar la posició d'un objecte gràfic. 
 

- Horizontal Position: Mou un objecte horitzontalment en funció d'una 
dada del database. Si aquesta dada es mou el suficientment ràpid, 
dóna la sensació que l'objecte s'està movent. El rang d'entrada 
quedarà definit per Low Limit i High Limit. Si deixem aquests límits a 
zero, cada vegada que s'entri a aquesta pantalla el View agafarà com 
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a valors límits els definits en aquell moment al database. Prement la 
tecla Fetch Limits s'agafaran els valors límits definits al database per  
aquesta dada. Minimum Offset correspon al número de inches que 
quedarà l'objecte desplaçat horitzontalment respecte l'origen quan la 
dada (tag) valgui el que tenim entrat a Low Limit. Maximum Offset 
correspon al número de inches que quedarà l'objecte desplaçat 
horitzontalment respecte l'origen quan la dada (tag) valgui el que 
tenim entrat al High Limit. 

 
- Vertical Position: Igual que l'anterior però amb moviment vertical. 
 
- Scale: Varia el tamany d'un objecte en funció d'una dada (tag). El rang 

d'entrada quedarà definit per Low Limit i High Limit. Si deixem aquests 
límits a zero, cada vegada que s'entri a aquesta pantalla el View 
agafarà com a valors límits els definits en aquell moment al database. 
Prement la tecla Fetch Limits s'agafaran els valors límits definits al 
database per  aquesta dada. Minimum percentage i Maximum 
Percentage permeten fer l'escalat, tenint present que el 100% 
correspon al tamany normal de l'objecte, i al 0% l'objecte desapareix. 
Minimum Percentage correspon al % que l'objecte canviarà de 
tamany quan la dada (tag) valgui el que tenim entrat al Low Limit. 
Maximum Percentage correspon al % que l'objecte canviarà de 
tamany quan la dada (tag) valgui el que tenim entrat al High Limit. 

 
- Rotate: Gira un objecte gràfic en increments d'un grau fins a 360 

graus basat en una dada (tag) del database. 

- Commands: Permet assignar a un objecte comandaments del FIX. Quan 
l'usuari polsa sobre l'objecte, s'executen els comandaments. 

- Visibility: Permet fer aparèixer o desaparèixer objectes o grups d'objectes 
en funció del resultat de comparar el valor d'una dada del database amb un 
valor fix. Si la comparació és certa, l'objecte es visualitza, si no, desapareix. 

 

9.5. I/O DRIVER CONTROL. 

Permet verificar les comunicacions accedint al menú Diagnostics. Des d’aquest 
menú podem seleccionar si es volen visualitzar les trames que s'estan enviat o 
bé el percentatge d'errors que hi ha hagut a les comunicacions. Aquest driver 
es carrega automàticament a l’arrencar el FIX.   

També ens indica amb quin driver està treballant dins del menú File. 
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9.6. MACROS. 

Serveix per definir una combinació de tecles que executaran un o més 
comandaments del FIX. Les macros queden enregistrades en arxius. Existeixen 
uns arxius per defecte on hi ha les macros amb les quals ve el Draw i el View: 

Draw  DRAW.KMX 
View  VIEW.KMX 

Si volem crear noves macros que es puguin fer servir a totes les pantalles, les 
podem afegir als arxius de macro per defecte. 

Si volem crear noves macros per  una pantalla en concret, aleshores crearem 
un fitxer nou de macro. Per associar un fitxer de macro a una pantalla, s’ha de 
carregar la pantalla en concret al Draw, i seguidament seleccionar l’opció 
Picture del menú Edit i on demana el nom del macro, introduir el nom de l'arxiu 
de macro a associar. 

A cada fitxer de macro hi poden haver fins a 256 macros, i cadascuna pot tenir 
fins a  50 comandaments de FIX. 

Per crear o modificar un arxiu de macro, s’ha de polsar la icona corresponent 
del grup de programes de FIX, o bé seleccionar el botó corresponent del 
ToolBox del Draw. 

 

9.7. HISTÒRICS. 

Permet enregistrar dades al disc dur cada X temps, i visualitzar-les gràficament 
a la pantalla. Per fer això hi ha 3 programes diferents: 

- Historical Assign. A aquest programa definim: 

- Els tagnames dels quals volem recollir valors. Aquests tagnames 
s'agruparan en diferents grups. A cada grup s'hi podran assignar valors 
de paràmetres diferents. 

- La longitud dels fitxers d'històrics en hores i durant quan temps aquest 
arxius quedaran enregistrats al disc dur. 
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Seleccionem la icona Historical assign del ToolBox i ens surt una pantalla que 
podem seleccionar: 

- Cada quantes hores 
volem crear un nou 
arxiu d'històric, cada 4 
hores, cada 8 hores o 
cada 24 hores. Aquests 
càlculs de temps els fa 
respecte l'hora de 
l'ordinador. 

 
 
 
 

 
      Figura 9.20: Pantalla d'assignació d'històrics. 

 
- Si volem que es vagin esborrant de forma automàtica els arxius històrics, 

i de ser així, cada quants dies s'han d’esborrar. 

Seguidament anem a definir els grups de dades.  Es poden crear fins a 64 
grups, i dins de cada grup podem definir fins a 80 variables (tag). 

Prement sobre la primera posició ens surt: 

- Node: Identifica el node que conté el bloc 
de database que aquest grup utilitza durant 
l'enregistrament de dades. 
- Qualifier: Especifica un bloc de database 
opcional que determina quan l’enregistrament 
de dades per al grup està activat o no. 
- Tagname: Hem d'especificar quina variable 
volem que formi part d'aquest grup i afegir-li 
prement Add. 
- Rate: Cada quan temps es prenen valors de 
tots els tag’s especificats. 

      Figura 9.21: Configuració dels històrics. 

- Limit: determina una banda morta per eliminar enregistraments de valors que 
estiguin dins del rang especificat respecte l'últim valor enregistrat. Ex: si l'últim 
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valor llegit és 10 i a límits hi tenim 5, no es farà cap altre enregistrament fins 
que la variable no sigui inferior a 5 o superior a 15. 
- Phase: Permet fer un desfasament a les lectures per evitar que quan arribi el 
moment de gravar dades no ho faci de cop, si no espaiadament.  

- Historical Collect. S'encarrega de llegir les dades que llegeix l'Historical 
Assign. Per arrancar-lo s'ha de seleccionar la icona corresponent de 
l'Administrador de Archivos. També es pot fer arrancar de forma automàtica a 
l’arrancar el FIX, si així ho configurem al Task Configuration del SCU carregant 
el programa HTC.EXE. 

- Historical Display. Permet: 

- Crear registres gràfics. 
- Visualitzar les dades recollides a qualsevol ordinador connectat a la 

xarxa en forma de registre gràfic. 
- Imprimir registres gràfics. 
- Visualitzar lab data als registres gràfics.  
- Exportar les dades recollides en un arxiu ASCII. 

Seleccionem Utilities - Chart Group, i ens surt un menú en el qual ens surten 
les següents opcions: 

- Add: Afegir un chart a la llista. 
- Modify: Modificar un chart de la llista. 
- Delete: Esborrar un chart de la llista. 
??Pen Group: Visualitza  el pen group associat al Chart Group. 
??Time Group: Visualitza el Time Group associat al Chart Group. 

Premem Add i ens sortirà: 

- Chart Group: Entrem el nom 
del chart (grafica). 
- Atributes: En aquest apartat es 
poden definir colors, mides del 
gràfic, definició de la capçalera i 
seleccionar lectures primàries o 
alternes. 
 
 

     
      Figura 9.22: Pantalla de definició del gràfic. 
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- Define Pen Groups: On definim quines variables (tag’s) volem 
visualitzar al gràfic. Màxim 8. 
- Define Time Groups: On seleccionem el moment d'inici i fi del gràfic. 

- Atributes. Seleccionant aquesta opció surt: 

- Color Trend Area: Color de fons de 
l'àrea gràfica. 
- Color X-Axis Labels: Color de text 
que surt a l'eix de les X (hora, data). 
- Color Bakground: Color de fons de 
la pantalla. 
- Color Grid: Color del reixat que surt 
al gràfic. 

 

 
      Figura 9.23: Pantalla de configuració de detalls gràfics. 

- Legend: La llegenda ens diu el color de la línia que correspon a cada variable 
(tag), el valor de la variable.... Apareix  sota del gràfic. Podem Seleccionar 
Primary, alternate o no legend. La primary és la que es visualitza per defecte, 
l'alternate serveix per visualitzar dades que no estan configurades al primary 
legend. 

Al seleccionar la icona de legend ens surt: 

- Tagname: Si el seleccionem veurem el 
tagname  podem triar la llargada que 
tindrà. 
- Descriptor: Permet visualitzar la 
descripció corresponent al tagname 
editada al database. 
- Tag Value: Valor de la variable (tag) al 
punt horari marcat per la línia gruixuda 
vertical. (Aquesta línia es pot moure per 
tota la zona de registre). 
 

 
      Figura 9.24: Pantalla de definició del format de presentació de dades. 
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- Value over chart range, High,Low, Average: Visualitza el valor màxim, 
mínim, i la mitja de tots els valors enregistrats que surten al               
gràfic. 
- Mode: Indica el mode de visualització de la variable seleccionada al 
Pen Group: Sample, Average, High i Low. 
- High Limit: Visualitza l’H definit per aquesta variable (tagname) al 
database. 
- Low Limit: Visualitza el L definit per aquesta variable (tagname) al 
database. 
- Collection Interval: Visualitza el temps d'interval entre lectures definit a 
l’Historical Assign. 
- Deadband: Visualitza el valor de límit seleccionat a l’Historical Assign. 

Una vegada seleccionat tot el que volem visualitzar polsem OK per confirmar 
les opcions de Legend. 

- Header: Podem posar una capçalera a l’històric. 

??Visible: Seleccionem si volem que es visualitzi o no. 
??Border: Seleccionem si volem que es visualitzi el contorn de la capçalera 

o no. 
??Foreground: Color del text i del requadre. 
??Background: Color del fons. 
??Prement Add podem indicar què volem que surti a la capçalera. Podem 

seleccionar com a màxim els 10 camps següents: 
?? Nom del Chart Group. 
?? Nom del Pen Group. 
?? Nom del Time Group. 
?? Hora d'inici del registre definit al Time Group. 
?? Dia d'inici del registre definit al Time Group. 
?? Hora de fi del registre definit al Time Group. 
?? Dia de fi del registre definit al Time Group. 
?? Durada de l’enregistrament. 
?? Nombre de dies que el registre porta emmagatzemats sense 

comptar amb el dia actual. 
?? Nombre d'hores que el registre porta emmagatzemades sense 

comptar amb l'hora actual. 
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- Define Pen Groups. On definim quines variables (tags) volem visualitzar al 
gràfic, màxim 8. A l’entrar a editar un Pen Group ens surt la següent pantalla: 

- Pen Group: Definim el nom que li 
volem donar a aquest grup. 
- Pen Definition: Definim una de les 
màxim 8 variables que volem que es 
visualitzin en  pantalla, i seguidament 
polsem Add. Atenció, si és la primera 
variable que definim, en comptes de 
prémer Add, premerem Modify. 
- EGUs: Definim si volem que es 
visualitzi l’eix Y i quins límits li 
assignem. 

 
     Figura 9.25: Pantalla per modificar grups de plomilles. 

- Pen Type: Ens permet definir si és Historical, SQL o Lab. (Seleccionar 
Historical). 
- Pen Color: És el color que es veurà l'evolució de la variable seleccionada. 
Una vegada ho hem seleccionat prémer Modify, i seguidament Save. 
- Line Style: Permet definir si el que volem és una línia gràfica, quadrats, lletres, 
o ovals, per dibuixar l'evolució del valor de la variable. Un cop ho hem 
seleccionat prémer Modify, i seguidament Save. 
- Mode: Permet seleccionar el mode en què volem visualitzar la variable: 

- Sample: Allarga el valor llegit a l'ultima lectura fins a la següent i així 
successivament. És a dir converteix una funció discreta en una funció 
contínua. 

- Average: Es visualitza el valor mig de tots els valors que ha anat agafant 
la variable entre dos intervals de lectura. 

- High: Es visualitza el valor màxim de tots els valors que ha anat agafant 
la variable entre dos intervals de lectura. 

- Low: Es visualitza el valor mínim de tots els valors que ha anat agafant 
la variable entre dos intervals de lectura. 

- Yaxis: Permet parametritzar l'eix Y. 

- Define Time Groups. On seleccionem el moment d'inici i fi del gràfic. 

- Time Group: Entrem el nom que se li vol assignar a aquest Time Group. 
- Fixed Date: S'entra la data a partir de la qual començarà  la visualització del 
registre en pantalla (Mes:Dia:Any). 
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- Days before Today: Número de dies 
abans de l’actual a partir del qual 
volem que comenci la visualització. 
- Fixed Time: S'entra l'hora a partir de 
la qual començarà  la visualització del 
registre en pantalla 
(Hora:Minuts:Segons). 
 

 
     Figura 9.26: Pantalla per modificar els temps dels grups. 

- Time before Now: Temps abans d'ara mateix a partir del qual volem que 
comenci la visualització. 
- Duration: Determina la llargada de l’eix X de la pantalla (temps). Format 
Dies:Hores:Minuts:Segons. 
- Fixed Interval:  Temps que indica cada quan agafem les dades de les lectures 
enregistrades al fitxer històric. 

ALTRES 

Tamany de la pantalla  historical display : Editar l’arxiu HTD.INI i modificar 
els valors de Top, Bottom, Left, Right. 

Paràmetres del Programa Historical Display (HTD.EXE) i Comandaments 
del FIX associats:  

Des de qualsevol pantalla podem cridar l’Historical display a traves del 
comandament RUNTASK seguit de l’arxiu HTD amb tots els seus paràmetres. 
Aquest paràmetres poden servir tant per modificar qualsevol paràmetre dels 
Time Groups, Pen Groups o Chart Groups, com per executar un Chart Group. 

Per exemple amb un PushButton podríem imprimir un Historical Display 
mitjançant: 

RUNTASK HTDPRINT.EXE "-CG'PFC_2'" 
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9.9. DRIVER SIM. 

Permet fer una simulació del valor real. Té fins a 2000 registres,  però alguns 
dels quals ja tenen una funció assignada, com per exemple la funció sinusoïdal. 

La nomenclatura d'aquests registres és SIMn, on “n” és el número de registre. 

 

9.10. COMMAND LANGUAGE. 

VARIABLES 

Declaració: 

Per crear una variable primer s'ha de declarar: 
 
DECLARE [nom variable] [Tipus] [Camp] 
 
on  
 
Tipus: Pot ser numèrica o string 
 
Camp: Pot ser 
 

- Global: Es valida en qualsevol lloc del View. Quan es surt del View 
s'esborra. 

- Picture: Es vàlida dins d'una pantalla. Quan surt de la pantalla s'esborra. 
- Script: Només és vàlida dins del Command Language Script que la crea. 

Al finalitzar l'execució el C.L.Script, s'esborra. 
 

Ex. DECLARE #MENU_1 NUMERIC PICTURE 
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9.11. RECEPTES. 

Aquesta part del FIX permet crear, modificar, esborrar, carregar i  descarregar 
receptes. Encara que l’aplicació permet totes les característiques considerades 
estàndards a la indústria, només utilitzarem la possibilitat de programar valors 
absoluts a les consignes. 

Quan escollim l’opció “Receptes”  s’obre la següent pantalla: 

 

Figura 9.27: Pantalla inicial. Gestió de receptes. 

 

Prement el menú File s’obre el menú: 

 
 

Figura 9.28: Menú File. 

 

Tenim les opcions típiques en un menú de Windows i a més l’opció Report que 
ens permet llistar la recepta amb un format escollit per nosaltres i l’opció Notes, 
aquesta opció crea un fitxer amb el mateix nom que la recepta però amb 
l’extensió “.rcn”. 

Aquest fitxer es un fitxer de text editable amb l’editor estàndard de Windows, en 
el qual s’hi  poden anotar tota classe de coses i  es pot fer servir com a 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.   Anàlisi i configuració de l’SCADA. 

Gemma Estruch Aldabó  67 

memoràndum de totes les accions o modificacions que es facin amb la recepta 
al que va associat. 

Seleccionarem New o Open en funció del que vulguem fer, si seleccionem New 
apareix una recepta buida com a la primera pantalla, si seleccionem Open 
apareix la següent pantalla: 

 

Figura 9.29: Pantalla per escollir recepta. 

 

 

Escollim el nom de la recepta que desitgem editar o carregar i  premem Aceptar 
aleshores s’obre la pantalla amb totes les dades relatives a la recepta escollida. 
Per facilitar la identificació de les receptes es convenient guardar-les  amb un 
nom que ens ajudi a escollir l’adequada al material que es vol fabricar, en 
aquest quadre de diàleg podem veure dues receptes que corresponen a blocs 
de 7x16x33 i a blocs de 20x20x33, es un conveni acordat amb l’usuari final, no 
hi cap regla establerta sobre el cas.  
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Al seleccionar una recepta existent, aquesta apareix en pantalla. 

 

Figura 9.30: Edició de recepta. 

 

 

En aquesta pantalla editem totes les variables, el valor i la descripció. 

El treball d’escriure totes les variables només cal fer-ho a la primera recepta, a 
les següents, com que les variables sempre son les mateixes, podem canviar 
els valor de la columna Formula i fer un Save As ... i guardar-la amb el nou 
nom. 

En aquesta pantalla tenim varis botons d’acció, però ens centrarem en dos, els 
altres donat la poca quantitat de variables, pràcticament no son necessaris. 

El boto Download serveix per enviar al PLC una recepta i que passi a ser 
activa.  

El bot Upload serveix per recuperar del PLC la recepta activa en aquest 
moment i es pot guardar amb el mateix nom o amb un nom diferent en cas que  
l’original s’hagués modificat. 
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Una vegada editada, carregada, recuperada, llistada o simplement 
supervisada, amb la opció File i Exit es torna a la pantalla de l’SCADA de la 
qual hem cridat a la tasca de receptes. 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.  Desenvolupament de l’interfície gràfic.  

Gemma Estruch Aldabó  70 

10. DESENVOLUPAMENT DE L’INTERFÍCIE GRÀFIC. 

10.1. DEFINICIÓ DE VARIABLES. 

Una vegada identificades totes les dades que es volen ensenyar i modificar 
amb l’SCADA, s’han ubicat en zones de memòria contínua agrupades en blocs 
per facilitar la seva lectura. 

A cada bloc de variables se li ha assignat un tag que ajudi a identificar la 
funcionalitat de la mateixa. 

Cada bloc de variable es defineix amb el tag corresponent, i als següents tags 
s’hi accedeix amb aquest nom i un offset associat. Per exemple, TEMP.F_0 fa 
referència a la primera variable del grup de temperatures i TEMP.F_10 
correspon a la onzena variable del grup de temperatures. 

Totes les variables estan assignades a unes àrees del PLC de control del forn, 
aquest té el software necessari per llegir les variables del pre-forn i agrupar-les 
a les mateixes àrees. 

La columna “NOM” especifica el nom amb el qual es coneix la variable dins 
l’argot ceràmic. La columna “ELEMENT DE CONTROL” indica si la variable és 
informativa, d’alarma, o sobre quin element exerceix el control. La columna 
VARIABLE té dues subdivisions: “MEMÒRIA i TAG”. A “memòria” s’hi 
especifica la paraula del PLC que conté la variable. A “tag” s’hi assigna 
l’etiqueta amb la qual es defineix a la base de dades. Les columnes “MEMÒRIA 
i TAG” són comunes a totes les columnes. A “CONSIGNA”, 
“PROPORCIONAL”, “INTEGRAL”, “DERIVATIU” I “BANDA MORTA” s’hi 
defineixen les constants del PID, a “ERROR” i a “VALOR DE CONTROL” s’hi 
troben els resultats d’aplicar el corresponent PID. “LÍMIT MÀXIM” i “LÍMIT 
MÍNIM” corresponen als valors d’alarma de la variable. A la columna 
“MARXA/PARO” i “AUTOMÀTIC/MANUAL” s’hi carreguen els resultats de la 
utilització dels botons corresponents a les pantalles de motors. A les columnes 
“ESTAT MARXA/PARO” i “ESTAT AUTOMÀTIC/MANUAL” reflecteixen la 
resposta del PLC als botons corresponents de la pantalla motors. La columna 
“ALARMA”, el PLC l’actualitza quan es dispara una alarma. 
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A continuació podem veure el diagrama de flux per accedir a tots les pantalles. 

 

Figura 10.1: Diagrama del flux de pantalles. 

 

Els requadres que estan ratllats en blau, tenen accés directe a la gestió d’alarmes. 

PRINCIPAL 

CREMADORS HISTÒRICS PID’s 

RECEPTES 

CONFIGURACIÓ 

NUMÈRIQUES 

ALARMES 

IMPULSIÓ 

RELLOTGE 

FORNERS 

PASSWORD 

LÍMITS 

HISTÒRICS ACTUALS 

MOTORS 
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Pantalla principal. 

Aquesta és la pantalla amb la qual s’inicia l’aplicació. En ella podem destacar: 
 
- Els números dins un cercle blau que veiem al forn, indiquen la ubicació dels 

sensors de les variables indicades a la pantalla. Polsant sobre un número 
dels del  forn, aquest es ressaltarà en color vermell i també es ressaltarà 
amb el mateix color la variable corresponent, polsant sobre la variable, es 
ressaltarà el número que indicarà la seva posició. (1) 

- L’absència de flames indica que el cremador està parat. Quan aquest està 
engegat, les flames estan animades. (2) 

- Les vagones de l’interior del forn canvien de color en funció del material 
carregat. Això en permetrà que quan hi hagi un canvi de material, veure la 
seva posició dins el forn i preveure la seva data de sortida. Cosa molt útil 
pels directors de producció. (3) 

 
1   2   3   4 

 

 

 

Figura 10.2: Pantalla principal de l'SCADA.  

 

- La gràfica indica el perfil de la corba de cocció seguida pel material. S’hi 
representen quatre perfils amb diferents colors. El límit màxim (blau fosc), el límit 
mínim (blau clar), el valor real (vermell) i la consigna (verd). (4) 



SCADA per un pre-forn i un forn ceràmic.  Desenvolupament de l’interfície gràfic.  

Gemma Estruch Aldabó  73 

El disseny d’aquesta pantalla és la part més complexa de tota l’aplicació, ja que 
totes les dades que hi apareixen aprofiten característiques dinàmiques de 
l’SCADA per mostrar elements en moviment i texts que canvien de color. 

A la pantalla hi ha un dibuix estàtic que serveix de referència a tots els altres. 

 

Figura 10.3: Dibuix el perfil del forn. 

 

Sobre aquesta base s’hi van afegint la resta d’elements dinàmics:  

- Vagones. Les vagones estan formades per 5 elements. El rectangle de 
color groc és el que canvia de color en 
funció del material que la vagona porta 
carregat. S’aprofiten les característiques 
dinàmiques que permeten canviar el 
color de fons en funció del valor d’una 
variable.  

Figura 10.4: Vagones i característiques dinàmiques. 

El valor d’aquesta variable es troba a una paraula del PLC, i es llegeix dins un 
bucle que s’executa mentre aquesta pantalla és activa. 

- Flames. Les flames estan formades per dos elements. S’aprofiten les 
característiques dinàmiques que permeten que siguin 
visibles segons el valor d’una variable que el PLC 
s’encarrega de mantenir actualitzada.  

 
Figura 10.5: Dibuix de les flames. 

Aquesta variable pot valer 0, 1 i 2. Si val 0 no es mostra cap element, si val 1 
se’n mostra un i si val 2 es mostra l’altre. Això permet simular una flama en 
moviment. 
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- Dades numèriques animades. Totes les dades numèriques tenen un 
número associat que ens permet localitzar-les 
al perfil del forn. S’aprofiten les propietats 
dinàmiques While Down  i  On Up per posar 
una variable a 1 i després a 0.  

 
Figura 10.6: Dades numèriques. 

S’aprofiten les característiques dinàmiques que permeten canviar el color del 
text i del cercle en funció d’aquesta variable facilitant la localització d’aquestes 
a la pantalla. 

- Corba del perfil de cocció. Aquesta és la part més complexa de la 
pantalla i de tota l’aplicació. Està formada per 
32 línies estàtiques i 72 de dinàmiques que 
canvien de posició en funció dels valors llegits 
del PLC. Per visualitzar temperatures de 0º a 
1200º s’han fet 12 divisions. Cada divisió s’ha 
situat a una distància de 0.25 mm que 
equivalen a ¼ de polzada, amb la qual cosa 
en determina una alçada total del gràfic de 3 
polzades.  

 
       Figura 10.7: Detall de les corbes. 

Les línies verticals són estàtiques i s’han situat de tal manera que verticalment 
coincideixen amb el perfil del forn indicant la posició d’on es llegeix la variable.  

Les línies horitzontals són dinàmiques i s’utilitza la 
característica que permet moure el punt d’inici 
(Endpoint 1) i el punt final (Endpoint 2).  

 
       Figura 10.8: Menú posicions. 
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El punt final es configura de la següent manera: La posició “x” és estàtica  i no 
se li assigna cap valor, a l’hora de dibuixar-la es 
situa entre les dues línies verticals que li 
corresponguin. És estàtica en quan a la posició 
però té la propietat dinàmica que al polsar sobre 
ella s’obre una finestra amb la informació 
complementària de les dades numèriques 
associades a la línia, i es tanca al moment que es 
deixa de polsar.  

 
      Figura 10.9: Detall d'informació complementària. 

La posició “y” és dinàmica i es configura de la següent manera: Primer de tot, 
s’assigna una variable interna que contindrà el valor de temperatura 
degudament condicionat (#Y3).  

 

A l’apartat de Low Limit  i Hight Limit 
s’hi posen els valors mínims i màxims 
respectivament de la variable que es 
vol representar (0 i 1200). A l’apartat 
Minimum Offset i Maximum offset s’hi 
posa els valor en polzades que volem 
que la línia es desplaci cap a la base 
de la pantalla en funció dels valors 
límits. 

      Figura 10.10: Configuració línies dinàmiques. 

(A la meva aplicació es desplaçarà ¼ de polzada per cada 100º, cosa que 
equival a un total de 3 polzades).  

Donades les característiques de l’SCADA, les línies s’han de situar a la part 
alta de l’escala de temperatures totes a 1200ºC (A la figura..... s’han posat 

desplaçades per poder 
apreciar la seva 
constitució), i la 
variable #Y3 s’ha 
d’operar d’acord de la 
següent manera: 

      Figura 10.11: Detall ubicació línies. 
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 #Y3 = 1200 - valor de la variable llegida      

L’SCADA calcula automàticament la posició d’inici i de final de la 
línia tenint en compte que un valor zero correspon a la posició 
de la pantalla on ha estat dibuixada la línia (Low limit) i el valor 
1200 (Hight Limit) correspon a un desplaçament de 3 polsades 
(Maximum offset). Aquesta operació es realitza contínuament 
dins el bucle de comandaments assignats a aquesta pantalla.  

 
Figura 10.12: Part del bucle de comandaments. 

 

El punt inicial es configura exactament que el punt final però fent servir com a 
variable el punt final de la línia anterior. Al punt inicial de la primera línia i al punt 
final de la última se’ls hi assigna un valor fix aproximat a la temperatura ambient.  
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Pantalla de PID’s 1. 

Aquesta és una de les dues pantalles que permeten configurar els llaços PID de 
l’aplicació. 

 
Figura 10.13: Pantalla 1 de 2 dels PID's de l'SCADA. 

 
Com a totes les pantalles, hi ha present la indicació de les alarmes (1), que 
parpellejarà quan hi hagi una alarma activada. Quan polsem sobre aquesta 
alarma, se’ns obrirà una pantalla per reconèixer-la. 

Està elaborada mitjançant quadrats, Labels i Data links. 

També hi ha, com a moltes pantalles, dos botons. Un és el de sortida, que polsant 
sobre ell ens porta a la pantalla principal, i l’altre és el de “pàgina més” el qual 
polsant sobre ell anirem a la segona pàgina dels PID’s. 
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Pantalla PID’s 2. 

Aquesta és la segona pantalla que permet la configuració dels llaços PID.  

 
Figura 10.14: Pantalla 2 de 2 de configuració dels PID's. 

 

Està elaborada de la mateixa manera que la pantalla anterior.
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Pantalla motors 1. 

Aquesta pantalla permet el control dels motors.  Es poden engegar/parar (1) i 
seleccionar automàtic/manual (2). 

Quan els motors estan en manual, es visible el Data Link (3) que ens permet 
modificar manualment el valor de control del motor.  

(1)   (2)   (3)   (4)  (5) 
   

 
Figura 10.15: Pantalla de control de motors 1. 

 

 

L’indicador (4) reflexa l’estat real de marxa o aturada segons el PLC. 

L’indicador (5) reflexa l’estat real d’automàtic o manual segons el PLC. 
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En aquesta pantalla, per cada grup de motors, s’han declarat dues variables 
internes ONOFF i MANAUT. Al moment d’obrir la pantalla, aquestes variables 
s’inicialitzen amb els valors reals del PLC.   

Els missatges “MARXA/PARO” són visibles o invisibles en funció del valor de la 
variable ONOFF, aquesta mateixa variable defineix el color del cercle situat a 
sota. El boto (1) utilitzant Command Language propi de l’SCADA, fa que aquesta 
variable canviï d’estat a cada pulsació. L’estat d’aquesta variable s’envia 
immediatament al PLC, i l’estat d’aquest es veu reflectit a l’indicador (4). 

Els missatges “AUTOMÀTIC/MANUAL” són visibles o invisibles en funció del valor 
de la variable MANAUT, aquesta mateixa variable defineix el color del cercle situat 
a sota. El boto (2) utilitzant Command Language propi de l’SCADA, fa que 
aquesta variable canviï d’estat a cada pulsació. L’estat d’aquesta variable s’envia 
immediatament al PLC, i l’estat d’aquest es veu reflectit a l’indicador (5). 

 

Pantalles motors. 

 
Figura 10.16: Pantalla de control de motors 2. 
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Figura 10.17: Pantalla control de motors 3. 

 

 
Figura 10.18: Pantalla de control de motors 4. 
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Figura 10.19: Pantalla de control de motors 5. 

 

 

 

Figura 10.20: Pantalla de control dels motors 6. 
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Les pàgines anteriors, figures 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 i 10.19, estan elaborades 
igual que la pantalla de la figura 10.14. 

La pantalla corresponent als registres motoritzats (figura 10.19) no disposa de 
botons MARXA/PARO ja que el seu funcionament és intermitent en funció de les 
accions de control.  

 

Pantalla dels cremadors d’impulsos. 

Aquesta pantalla permet configurar els paràmetres dels temps d’activació dels 
PID’s (1) i els temps d’activació de les vàlvules (2). 

(2)     (1) 

 
Figura 10.21: Pantalla 1 de 8 dels cremadors de l'SCADA. 
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Aquesta pantalla està formada exclusivament per Data Links, Labels  i botons de 
desplaçament entre pantalles. 

Els gràfics i la quantitat de Data Links i Labels, varien en funció del cremador que 
representen.  

 

Pantalles dels cremadors laterals i del foc. 

 
Figura 10.22: Pantalla de configuració dels paràmetres dels cremadors laterals. 
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Figura 10.23: Pantalla de configuració dels paràmetres del foc. 

 

Les pantalles dels cremadors laterals i del foc, estan fetes exclusivament amb 
Data Links i Labels. Els dibuixos són en format bmp. 
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Pantalla d’impulsió. 

 
Figura 10.24: Pantalla de configuració del temps d’impulsió de les vagones. 

 

 

Durant el procés de cocció, es pot donar el cas que ens interessi avançar o 
retardar el procés d’impulsió. Per exemple, ens pot interessar avançar el procés 
d’impulsió si a l’interior del forn tenim material arribant al punt de fusió. 
Contràriament, ens pot interessar retardar-lo si hem tingut algun cremador parat 
per motius d’avaria. 

Al Data Link  de temps d’impulsió, s’hi representa el temps enviat des de la 
recepta. Aquest temps el podem modificar tenint en compte que aquesta 
modificació no afectarà a la recepta, i serà vàlid fins que es torni a modificar. 
Aquest temps només és necessari modificar-lo si es vol retardar durant un temps 
superior al que hi ha programat. 

Al següent Data Link s’hi representa el temps que falta per impulsar. 

Al Data Link  inferior, normalment a 0:0 s’hi ha d’entrar el temps que volem que 
falti per impulsar. Al polsar el botó de validar, s’actualitzen les dades al PLC. 
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Pantalla de límits. 

 
Figura 10.25: Pantalla que mostra els límits no associats a les receptes. 

 

 

La creació d’aquesta pantalla està basada únicament amb Labels  i Data Links. 

S’hi poden veure els límits de les variables que no estan associades a cap 
recepta. Només són informatives i es fan servir per generar alarmes.
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Pantalla de configuració del rellotge. 

Des de dins el menú de configuració, es crida l’opció de configurar el rellotge del 
sistema. És un executable subministrat per tercers, el qual ens permet, tal com 
podem veure a la pantalla següent, l’actualització del rellotge. 

 

 

 

 
Figura 10.26: Pantalla de configuració del rellotge. 

 

Pantalla de configuració dels forners. 

 
Figura 10.27: Pantalla d'identificació dels forners. 
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És norma a les empreses que cada forner s’identifiqui a l’entrar al seu torn i que el 
seu nom aparegui a la pantalla principal. La pantalla d’identificació de forners, 
permet aquesta tasca.  

Quan s’obre aquesta pantalla, l’aplicació llegeix d’un fitxer al disc dur les dades 
dels quatre forners. La pantalla indica el nom del forner assignat a cada torn i quin 
d’ells és l’actual, permetent qualsevol edició i modificació de les dades. Té un botó 
que permet fer la rotació de torns, és a dir, el de reserva passa al primer torn, el 
del primer torn passa al segon, el del segon passa al tercer i el del tercer a 
reserva. Això s’acostuma a fer cada dimecres a les 6 del matí a l’entrada del 
primer torn del dia. 

Abans de validar les dades editades, el sistema pregunta per la seguretat de 
l’acció que s’està a punt de fer, podent-les cancel·lar si no s’està segur. 

L’elaboració de la pantalla és a base del Command language de l’SCADA, de 
Labels i de Data Links enllaçats amb variables temporals.  

 

Figura 10.28: Command Language pantalla forners. 
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Pantalla per ajudar a resoldre alarmes. 

 
Figura 10.29: Pantalla 1 de solucions en cas d'alarma. 
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Figura 10.30: Pantalles 2 i 3 per ajudar a resoldre alarmes. 
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11. ESTUDI ECONÒMIC. 

Estudi econòmic de l’aplicació de l’SCADA 
Articles Referencia Quantitat Cost/unitari Cost Total 
          

Equips informàtics 4.404,10 
Ordinador Dell Computer 1 1.200,00 1.200,00 
Impressora HP LaserJet 1500 1 690,00 690,00 
Monitor TFT 20" Sony SDM-HS93 1 1.584,80 1.584,80 
Tarjeta acceleradora gràfics ATI Raedeon 9800 1 291,30 291,30 
Adaptador USB a RS-232 Iconnex 1 63,00 63,00 
Modem intern Rockwell 1 15,00 15,00 
Connectors i accessoris Varis 1 30,00 30,00 
Sistema alimentació ininterrompuda Delta 800 1 530,00 530,00 
Convertidor RS232 a RS485 Afeisa 1   
     

Software comercial 2.513,00 
Sistema operatiu  Windows 2000 1 350,00 350,00 
Run time scada FIX MMI 75 I/0 1 1.983,00 1.983,00 
Software accés remot via módem o 
xarxa PcAnywhere 10.5 1 180,00 180,00 

     
Desenvolupament del l'aplicació  18.704,00 
Recollida d'informació Hores 80 36,00 2.880,00 
Redacció del quadern de treball Hores 80 36,00 2.880,00 
Configuració comunicacions i base de 
dades Hores 32 36,00 1.152,00 

Dibuix de l’interfície gràfic Hores 180 36,00 6.480,00 
Configuració de l’interfície gràfic Hores 60 36,00 2.160,00 
Proves a oficina Hores 40 36,00 1.440,00 
Proves a planta Hores 30 36,00 1.080,00 
Desplaçaments recollida informació Despeses totals 2 316,00 632,00 
     
Posada en servei  5.064,00 
Mà d'obra a planta Hores 80 40,00 3.200,00 
Desplaçaments  Despeses totals 4 216,00 864,00 
Dietes Despeses totals 10 100,00 1.000,00 
     
Varis   
     
     
     
          

Subtotal    30.685,10 
Imprevistos (10%) 3.068,51 
Total       33.753,61 

IVA (16%)       5.400,58 

TOTAL       39.154,19 
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12. NORMATIVA. 

El software d’aquest projecte no s’ha d’ajustar a cap normativa especifica ja que 
no modifica el funcionament de cap part de màquina ni de planta, tant sols facilita 
informació per prendre les oportunes decisions. 

Les màquines i els armaris de control existents, al seu dia, es van construir 
seguint les següents normes: 

UNE-EN 1050:1997 Seguretat de les màquines. Principis pel avaluar el risc. 
D’aplicació a l’avaluació del risc a les màquines 

UNE-EN 292-1:1993 i  UNE-EN292-A1:1996 Seguretat de les màquines, 
Conceptes bàsics, principis generals de disseny. 

UNE-EN 60204.1:1999,(sobre regles generals), UNE-EN 60204-31:1999 (sobre 
seguretat de les màquines. Equipament elèctric de la maquinària) i UNE-EN 
60204-32:2000 (sobre màquines d’elevació)  

UNE-EN 60947-5-5:1999 Aparells i elements de commutació per circuits de 
comandament. Aparells d’aturada d’emergència elèctrics amb enclavament 
mecànic. 

UNE-EN 61310 Seguretat de les màquines. Indicació, marcat i maniobra. 
Distància d’observació. 

UNE-EN 50081:1994 Compatibilitat electromagnètica. Norma genèrica d’emissió.  

El software dels autòmats esta desenvolupat mitjançant Concept utilitzant Lader 
Diagram o Grafcet segon la funció. 

El software de programació dels autòmats  Concept  compleix la norma I.E.C.  
61131-3 
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13. CONCLUSIONS I POSSIBLES MILLORES. 

Aquest projecte m’ha servit per potenciar els coneixements obtinguts durant la 
meva etapa com a estudiant. Una vegada finalitzat el projecte, crec que he arribat 
a conèixer la utilitat d’un SCADA i el procés que controla i supervisa, cosa que 
abans de fer-lo només en tenia una lleugera idea. 

Així mateix, una vegada vista aquesta aplicació, no és difícil aplicar un SCADA a 
qualsevol procés d’automatització, encara que no sigui un procés ceràmic. 

He vist la possibilitat d’aplicar altres xarxes de comunicacions, una d’elles és 
Ethernet, no propietàries d’una xarxa en concret, o bé xarxes inalàmbriques. 
L’aplicació d’aquestes xarxes permetria una major velocitat a la transmissió de 
dades i interconnectar aparells de diferents marques, 

He vist també la possibilitat d’interconnectar servidors Web, la qual cosa permet 
accedir a les dades amb simples navegadors d’Internet. 

En aquest projecte no s’han aplicat les darreres tecnologies donat que és una 
implementació a una fàbrica ja en funcionament amb materials obsolets, però que 
funcionen correctament. Si els equips instal·lats a la planta ho haguessin permès, 
hauria estat interessant muntar un servidor Web i connectar-lo a Internet, així es 
podria accedir al procés des de qualsevol punt del mon amb un simple Internet 
Explorer o Netscape. 

 

Cervera a 21 de gener de 2004. 

La projectista 

 

 

     Gemma Estruch Aldabó. 
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