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A DADES PROGRAMACIÓ AMB CONTROLBUILD 

A.1 Variables d’entrada 

A.1.1 Disjuntor 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xHSC_BypassPCU1 Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = S’ha accionat el 

bypass de PCU des de C1. 

xHSC_BypassPCU2 Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = S’ha accionat el 

bypass de PCU des de C2. 

xUMM_CloseHSCB 

 
Booleà 

UMM (Operació 

en unitat 

múltiple) 

‘TRUE’ = Ordre de tancar 

disjuntors des de la unitat 

remota de la composició 

MPRP_OpenHSCB Booleà 

PRP 

(Preparació / 

Depreparació) 

‘TRUE’ = Ordre de obrir 

disjuntors des de la unitat 

mestra de la composició 

MPRP_CloseHSCB Booleà 

PRP 

(Preparació / 

Depreparació) 

‘TRUE’ = Ordre de tancar 

disjuntors des de la unitat 

mestra de la composició 

DDU1_CloseHSCB Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de tancar 

disjuntors des de la unitat 

mestra de la composició 

DDU1_OpenHSCB Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de obrir 

disjuntors des de la unitat 

mestra de la composició 

DDU2_CloseHSCB Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de tancar 

disjuntors des de la DDU1 de la 

unitat mestra 

DDU2_OpenHSCB Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de obrir 

disjuntors des de la DDU1 de la 
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unitat mestra 

MHSC_Status1 Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Disjuntor 1 tancat 

MHSC_Status2 Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Disjuntor 2 tancat 

MHSC_CloseHSCB Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Ordre de tancar 

disjuntors activa a la 

composició. 

MHSC_HSCB1Allowed Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Existeix autorització 

per a tancar el disjuntor 1. 

MHSC_HSCB2Allowed Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Existeix autorització 

per a tancar el disjuntor 2. 

MDRC_Neutral Booleà 

DRC 

(Comandaments 

de conducció) 

‘TRUE’ = Manipulador de tracció 

en neutre. 

xERM_EmergencyStop 

 
Booleà 

ERM 

(Emergència) 

‘TRUE’ = Desactivació 

d’emergència. 

xPNT_HSCB_Authorisation Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs) 

‘TRUE’ = Algun pantògraf pujat 

a la unitat. 

PCU1_CutOut Booleà PCU 
‘TRUE’ = La PCU1 està fora de 

servei. 

PCU2_CutOut Booleà PCU 
‘TRUE’ = La PCU2 està fora de 

servei. 

A.1.2 Pantògrafs 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 
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xERM_EmergencyStop Booleà 
ERM 

(Emergència) 

‘TRUE’ = Desactivació 

d’emergència. 

xUMM_RemoteUnitsPantoOn Booleà 

UMM (Operació 

en unitat 

múltiple) 

‘TRUE’ = Almenys un pantògraf 

pujat en la composició. 

MDRC_Zero Booleà 

DRC 

(Comandaments 

del pupitre) 

‘TRUE’ = Selector de direcció en 

posició zero. 

MHSC_Status1 

Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Disjuntor 1 tancat 

MHSC_Status2 

Booleà 

HSCB 

(comandament 

de disjuntors) 

‘TRUE’ = Disjuntor 2 tancat 

xPNT_EarthingOn Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs) 

‘TRUE’ = Unitat posada a terra. 

xPNT_IsolatedPanto1 Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

‘TRUE’ = Pantògraf 1 

desconnectat. 

 
xPNT_IsolatedPanto2 

 
Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

TRUE’ = Pantògraf 1 

desconnectat. 

xPNT_PantoValveOFF Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

‘TRUE’ = Vàlvula de 3 vies ha 

posat la canonada de 

pantogràfs a l’aire  

MPNT_PantographStatus1 

Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

‘TRUE’ = El pantògraf 1 està 

pujat. 

MPNT_PantographStatus2 

Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

‘TRUE’ = El pantògraf 2 està 

pujat.  
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MPNT_RaisePantograph1 

Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 1. 

MPNT_RaisePantograph2 

Booleà 

PNT 

(Comandament 

de pantògrafs) 

TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 2. 

DDU1_RaisePantograph1 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU1_RaisePantograph2 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 2, des de la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU2_RaisePantograph1 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C2. 

DDU2_RaisePantograph2 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 3, des de la Pantalla 

IHM de C2. 

DDU1_LowerPantograph1 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de baixar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU1_LowerPantograph2 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de baixar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU2_LowerPantograph1 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de baixar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU2_LowerPantograph2 

Booleà 
DDU (Pantalla 

IHM) 

‘TRUE’ = Ordre de baixar 

pantògraf 1, des de la Pantalla 

IHM de C1. 
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MPRP_RaisePantograph 

Booleà 

PRP 

(Preparació 

/Depreparació) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf mitjançat posada en 

marxa automàtica 

MPRP_LowerPantograph 

Booleà 

PRP 

(Preparació 

/Depreparació 

‘TRUE’ = Ordre de baixar 

pantògraf mitjançat posada en 

marxa automàtica 

xUMM_RaisePantograph1 

Booleà 

UMM (Operació 

en unitat 

múltiple) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 1 des de una altra 

unitat. 

xUMM_RaisePantograph2 

Booleà 

UMM (Operació 

en unitat 

múltiple) 

‘TRUE’ = Ordre de pujar 

pantògraf 1 des de una altra 

unitat. 

A.1.3 Convertidor estàtic 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

MNRG_ACUxBypassed Booleà NRG (Energia) ‘TRUE’ = El convertidor del cotxe Cx 

(x=1,2) està bypassejat. 

xNRG_ACUxFault Booleà NRG (Energia) TRUE’ = El convertidor del cotxe Cx 

(x=1,2) està en fallada. 

xNRG_400FaultCx 

 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

TRUE’ = Fallada en la generació de 

400 Vac al convertidor del cotxe x 

(x=1,2) 

A.1.4 Mode Bateria 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

MNRG_ACUxBypassed Booleà NRG (Energia) ‘TRUE’ = El convertidor del cotxe 

Cx (x=1,2) està bypassejat. 

xNRG_ACUxFault Booleà NRG (Energia) TRUE’ = El convertidor del cotxe 

Cx (x=1,2) està en fallada. 

xNRG_BatChargerFaultCx 

 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

TRUE’ = El carregador de 

bateries del cotxe  Cx (x=1,2) 
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està en fallada 

A.1.5 Portes 

A.1.5.1 Bypass de llaç de portes 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xUMM_MasterEnableDoorLx Booleà 
UMM (Operació 

en unitat múltiple) 

‘TRUE’ = El costat de 

portes (x=1,2), és a dir 

el esquerra o el dret té 

l’habilitació de portes 

activada. 

MDOR_loop_door_open Booleà 
DOR (Accés de 

passatgers) 

‘TRUE’ = El llaç de 

portes està obert 

(alguna porta oberta o 

desbloquejada) 

MDOR_closed_doors 

 
Booleà 

FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = Totes les 

portes, estreps i rampes 

estan tancats i 

enclavats. 

MDRC_DDU_Lamp_BypassDoors Booleà 

DRC 

(Comandaments 

de conducció) 

‘TRUE’ = Bypass de llaç 

de portes actiu. 

 

A.1.5.2 Tren frenat a les parades 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xUMM_MasterEnableDoorLx Booleà 
UMM (Operació en 

unitat múltiple) 

‘TRUE’ = El costat de portes 

(x=1,2), és a dir el esquerra o 

el dret té l’habilitació de 

portes activada. 

MDRC_Brake Booleà 

DRC 

(Comandaments de 

conducció) 

TRUE’ = El Manipulador de 

Tracció/fre està en posición 

de fre en la unitat amb 

cabina habilitada. 
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XUMM_PBK_Applied_Train 
 Booleà 

UMM (Operació en 

unitat múltiple) 

‘TRUE’ = Fre 

d'estacionament aplicat. 

A.1.6 Bypass de tracció 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xHSC_BypassPCU1 Booleà 
HSCB (comandament de 

disjuntors) 

‘TRUE’ = S’ha accionat el 

bypass de PCU des de C1. 

xHSC_BypassPCU2 Booleà 
HSCB (comandament de 

disjuntors) 

‘TRUE’ = S’ha accionat el 

bypass de PCU des de C2. 

PCU1_CutOut Booleà PCU 
‘TRUE’ = La PCU1 està fora de 

servei. 

PCU2_CutOut Booleà PCU 
‘TRUE’ = La PCU2 està fora de 

servei. 

A.1.7 Detecció d’incendis 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xUMM_FireAlarm Booleà UMM 

(Interoperablilitat 

) 

‘TRUE’ = S’ha detectat foc en un 

sensor d’una unitat remota 

MFSD_FireAlarm Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

TRUE’ = S’ha detectat foc en un la 

unitat local. 

MFSD_RearmRequest 

 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

TRUE’ = S’ha produït un 

rearmament de les centrals de 

detecció d’alguna de les centrals 

xFSD_FireAlarm_y_Cx 

 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = S’ha detectat foc en el 

sensor y (y=1..4) del cotxe Cx 

(x=1..5), (no inclou el WC ni les 

cabines). 

xFSD_FireAlarmWC Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = S’ha detectat foc en el 

sensor del WC 

xFSD_FireAlarmCabCx Booleà FSD (Detecció ‘TRUE’ = S’ha detectat foc en el 
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d’incendis) sensor de la cabina del cotxe Cx 

(x=1,2) 

xFSD_SensorFault_y_

Cx 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = Hi ha una fallada del 

sensor y (y=1..4) del cotxe Cx 

(x=1..5), (no inclou el WC ni les 

cabines). 

xFSD_SensorFaultWC Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = Hi ha una fallada del 

sensor del WC 

xFSD_SensorFaultCab

Cx 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = TRUE’ = Hi ha una 

fallada del sensor de la cabina del 

cotxe Cx (x=1,2) 

xFSD_FaultCx 

 

Booleà FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = TRUE’ = Hi ha una 

fallada d’algun sensor o central del 

cotxe Cx (x=1,2) 

A.1.8 Home mort 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xDSD_FaultCx 
Booleà 

FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = Avaria al polsador de Cx 

(x=1,2) 

xDSD_CriticalFaultCx 

Booleà 
FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = Avaria crítica als 

actuadors d’home mort a Cx 

(x=1,2)  

xDSD_DeadManBypassCx 

Booleà 
FSD (Detecció 

d’incendis) 

‘TRUE’ = El dispositiu d’home mort 

està bypassejat a través de la 

DDUx (x=1,2) 

MDSD_EmergencyBrake 
Booleà 

FSD (Detecció 

d’incendis 

‘TRUE’ = Fre d’emergència per HM 

(inacció) 

A.1.9 Fre 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

XSBK_Isolated_Brake_BE_C1 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

‘TRUE’ = Fre del bogie 

extrem de C1 condemnat. 
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XSBK_Isolated_Brake_BE_C2 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

‘TRUE’ = Fre del bogie 

extrem de C2 condemnat.  

XSBK_Isolated_Brake_BIL_C1 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

TRUE’ = Fre del bogie 

compartit de C1 condemnat 

XSBK_Isolated_Brake_BIL_C2 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

‘TRUE’ = Fre del bogie 

compartit de C2 condemnat 

XSBK_Isolated_Brake_BIR_C1 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

‘TRUE’ = Fre del bogie 

remot a C1 condemnat 

XSBK_Isolated_Brake_BIR_C2 Booleà 
SBK (Fre de 

Servei) 

‘TRUE’ = Fre del bogie 

remot a C1 condemnat 

MREC_ActualSpeed Word 
REC 

(Registrador) 

Valor de la velocitat. 

4000H equival a 200 Km/h 

MSBK_Isolated_Brake Booleà SBK 

La meitat o més dels 

bogies de la unitat (local) 

estan condemnats  

XUMM_Isolated_Brake 

 
Booleà 

UMM 

(Interoperablilitat ) 

La meitat o més dels 

bogies de una unitat de la 

composició estan 

condemnats  

A.1.10 Doble cabina 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

xUMM_DoubleCabin Booleà UMM (Operació 

en unitat múltiple) 

‘TRUE’ = Existeix doble cabina a la 

composició. 

A.1.11 Rearmament de tèrmics 

Variable Tipus TAD 

(generat) 

Descripció 

xDDK_FaultOnMCB_BT_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = “TRUE” = 

magnetotèrmic caigut en 

armari baixa tensió de Cx 
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(x=1,2,3) 

xDDK_FaultOnMCB_PMT_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic 

caigut en pannell de mitja 

tensió en Cx (x= 4, 5) 

xDDK_FaultOnMCB_CBT_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic 

caigut en Cofre de Aparatos 

del Cx (x=1, 2) 

xDDK_FaultOnMCB_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 
“TRUE” = magnetotèrmic 

caigut en Cx (x=3,4,5) 

xDDK_FaultOnMCB_Aux400_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic de 

sistemes auxiliars de 400Vac 

caigut en Cx. (x=1,2) 

xDDK_FaultOnMCB_Sist230_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

Magnetotèrmic/s de línia de 

230Vac (els sistemes de 

Serveis 1, 2 y endolls de la 

sala) caigut/s en Cx. 

(x=1,2,3,4,5) 

xDDK_FaultOnMCB_Sist24_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

Magnetotèrmic/s de circuito 24 

Vdc (DIMMER y convertidor 

auxiliar ) caigut/en Cx. (x=1,2) 

xDDK_FaultOnMCB_Sist400_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

Ha caigut el “TRUE” = 

magnetotèrmic distribució de 

400V, climatització o 

compressor principal en Cx. 

(x=1,2) 

xDDK_FaultOnMCB_ConvTracc400_CX 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic del 

Convertidor de tracció 

(400Vac) caigut en Cx. (x=1,2) 

xDDK_FaultOnMCB_Sist72_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic de 

sistemas de 72Vac caigut en 

Cx. (x=1,2,3,4,5) 
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xDDK_FaultOnMCB_TCMS1_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic de 

TCMS1 caigut en Cx. 

(x=1,2,3,4,5) 

xDDK_FaultOnMCB_TCMS2_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic de 

TCMS2 caigut en cotxe Cx. 

(x=1,2) 

xDDK_FaultOnMCB_Lin230_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = magnetotèrmic de 

línia de 230 Vac caigut en Cx. 

(x=1,2,3) 

XDDK_FaultOnMCB_Lin72_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 
Magnetotèrmics de línia de 72 

Vac. caidos en Cx. (x=1,2) 

XDDK_FaultOnMCB_Distrib72_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

“TRUE” = Magnetotèrmics de 

línia de distribució de 72 Vac 

caigut en Cx. (x=1,2) 

XDDK_FaultOnMCB_LightLi72_Cx 

Booleà DDK (Pupitre 

de conducció 

i armaris) 

Magnetotèrmic/s de sistemes 

de enllumentat CC o 

distribució de línia de 230 Vac 

caigut en Cx. (x=3,4,5) 
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A.1.12 Reconeixement d’avaries 

Variable Tipus TAD (generat) Descripció 

DDU1_AlarmAct 

Booleà DDU (Pantalla 

IHM) 
“TRUE” = Alarma activa a la Pantalla IHM de 

C1. 

DDU2_AlarmAct 

Booleà DDU (Pantalla 

IHM) 
TRUE” = Alarma activa a la Pantalla IHM de 

C2. 

DDU1_AlarmRecog 

Booleà DDU (Pantalla 

IHM) 
“TRUE” = Alarma reconeguda a la Pantalla 

IHM de C1. 

DDU2_AlarmRecog 

Booleà DDU (Pantalla 

IHM) 
““TRUE” = Alarma reconeguda a la Pantalla 

IHM de C2. 
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A.2 Variables de sortida 

Variable de sortida Equip Codi Descripció 

MNRG_ BAT2_ControlFault Bateria CFD001 Entrada en modo bateria por bypass del CVS de C2 

MNRG_BAT1_ControlFault Bateria CFD002 Entrada en modo bateria por bypass del CVS de C1 

MNRG_ACU1_ControlFault Convertidor Estàtic CFD003 Ausencia de CA por bypass del CVS de C1 

MNRG_ACU2_ControlFault Convertidor Estàtic CFD004 Ausencia de  CA por bypass del CVS de C2 

MDSD_ FA_ControlFault Deteccio d’incendis CFD005 Alarma de incendios no reconocida 

MHSC_AO_ControlFault Disjuntors CFD006 Abertura de todos los HSCB por manipulacion 

MHSC_OO_ControlFault Disjuntors CFD007 Se ha abierto un HSCB  por manipulacion 

MHSC_NC_ControlFault Disjuntors CFD008 No se pueden cerrar HSCB debido a manipulacion 

xUMM_DoubleCabinControlFault Doble cabina CFD009 Doble cabina en la composicion 

MBKT_NotAllowed_ControlFault Fre CFD010 Circulando con exceso de frenos condenados 

MBKT_OverSpeed_ControlFault Fre CFD011 Circulando a velocidad excesiva con frenos condenados 
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Variable de sortida Equip Codi Descripció 

MDSD_DM_ControlFault_C1 Home mort CFD012 FU por inactuacion o bypass del HM sin causa aparente 

MDSD_DM_ControlFault_C2 Home mort CFD013 FU por inactuacion o bypass del HM sin causa aparente 

MPNT_NR_ControlFault Pantògrafs CFD014 Imposible subir pantos debido a mala actuacion 

MDOR_BYP_ControlFaultC1 Portes CFD015 Bypass de puertas activado con habilitacion de puertas. 

MDOR_BYP_ControlFaultC2 Portes CFD016 Bypass de puertas activado con habilitacion de puertas. 

MDOR_BYPReg_ControlFaultC1 Portes CFD017 Bypass de lazo de puertas activado. 

MDOR_BYPReg_ControlFaultC2 Portes CFD018 Bypass de lazo de puertas activado. 

MDOR_NB_ControlFaultC1 Portes CFD019 Tren no frenado y puertas abiertas. 

MDOR_NB_ControlFaultC2 Portes CFD020 Tren no frenado y puertas abiertas. 

xDDK_FaultOnMCB_Aux400_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD021 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_BT_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD022 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_CBT_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD023 No se ha intentado rearmar termicos. 
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Variable de sortida Equip Codi Descripció 

xDDK_FaultOnMCB_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD024 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_ConvTracc40ControlFault Rearmament de tèrmics CFD025 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_ConvTracc40ControlFault Rearmament de tèrmics CFD026 No se ha intentado rearmar termicos. 

XDDK_FaultOnMCB_Distrib72_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD027 No se ha intentado rearmar termicos. 

XDDK_FaultOnMCB_LightLi72_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD028 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_Lin230_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD029 No se ha intentado rearmar termicos. 

XDDK_FaultOnMCB_Lin72_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD030 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_PMT_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD031 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist230_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD032 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist24_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD033 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist400_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD034 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist72_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD035 No se ha intentado rearmar termicos. 
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Variable de sortida Equip Codi Descripció 

xDDK_FaultOnMCB_TCMS1_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD036 No se ha intentado rearmar termicos. 

xDDK_FaultOnMCB_TCMS2_ControlFault Rearmament de tèrmics CFD037 No se ha intentado rearmar termicos. 

PCU1_BYP_ControlFaultC1 Tracció CFD038 Unidad sin traccion por bypass de traccion en C1 

PCU2_BYP_ControlFaultC2 Tracció CFD039 Unidad sin traccion por bypass de traccion en C2 

MNRG_ BAT 2_EquipFault Bateria EFD001 Entrada en modo bateria por fallo en el cargador de C2 

MNRG_BAT1_EquipFault Bateria EFD002 Entrada en modo bateria por fallo en el cargador de C1 

MNRG_ACU1_EquipFault Convertidor Estàtic EFD003 Ausencia de CC y CA por fallo del CVS de C1 

MNRG_ACU2_EquipFault Convertidor Estàtic EFD004 Ausencia de CC y CA por fallo del CVS de C2 

MFSD_FA_EquipFault Deteccio d’incendis EFD005 Falsa alarma de incendios. 

MHSC_NC_EquipFault Disjuntors EFD006 Disyuntores no cierran pese a que se ha dado la orden. 

MHSC_OO_EquipFault Disjuntors EFD007 Todos los HSCB abiertos por fallo en el sistema. 

MHSC_AO_EquipFault Disjuntors EFD008 Un disyuntor abierto por fallo en el sistema. 
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Variable de sortida Equip Codi Descripció 

BCU1_EquipFault Fre EFD009 Fallo en la BCU del coche C1 

BCU2_EquipFault Fre EFD010 Fallo en la BCU del coche C2 

MDSD_DM_EquipFault_C1 Home mort EFD011 Fallo en actuador del HM de C1 

MDSD_DM_EquipFault_C2 Home mort EFD012 Fallo en actuador del HM de C2 

MPNT_NR_EquipFault Pantògrafs EFD013 Pantografo no sube pese a que se ha dado la orden. 

xDDK_FaultOnMCB_Aux400_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD014 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_BT_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD015 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_CBT_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD016 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_ConvTracc40EquipFault Rearmament de tèrmics EFD017 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_ConvTracc40EquipFault Rearmament de tèrmics EFD018 Termico caido, pese a intento de rearme. 

XDDK_FaultOnMCB_Distrib72_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD019 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD020 Termico caido, pese a intento de rearme. 
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Variable de sortida Equip Codi Descripció 

XDDK_FaultOnMCB_LightLi72_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD021 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_Lin230_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD022 Termico caido, pese a intento de rearme. 

XDDK_FaultOnMCB_Lin72_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD023 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_PMT_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD024 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist230_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD025 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist24_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD026 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist400_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD027 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_Sist72_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD028 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_TCMS1_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD029 Termico caido, pese a intento de rearme. 

xDDK_FaultOnMCB_TCMS2_EquipFault Rearmament de tèrmics EFD030 Termico caido, pese a intento de rearme. 

PCU1_EquipFault Traccio EFD031 Fallo en el equipo de traccion de C1 

PCU2_EquipFault Traccio EFD032 Fallo en el equipo de traccion de C2 
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A.3 Codificació de les localitzacions 

 

Codi de 

localització 

Mnemònic Dibuix 

sinòptic 

Significat 

0x01 C1CAB o CABHAB1 PLANTA Cabina de C1 

0x02 C2CAB o CABHAB2 PLANTA Cabina de C2 

0x03 C1TECHO ALÇAT Sostre de la cabina de C1 

0x04 C2TECHO ALÇAT Sostre de la cabina de C2 

0x05 C1ARAS PLANTA Armari dret (ASFA) de cabina C1 

0x06 C2ARAS PLANTA Armari dret (ASFA) de cabina C2 

0x07 C1ABT PLANTA Armari esquerra (baixa tensió) de cabina C1 

0x08 C2ABT PLANTA Armari esquerra (baixa tensió) de cabina C2 

0x09 C3ABT PLANTA Armari esquerra (baixa tensió) de cabina C3 

0x0A C4PANEL ALÇAT Pannell de tèrmics del C4 

0x0B C5PANEL ALÇAT Pannell de tèrmics del C5 

0x0C C1PUP ALÇAT Pupitre de cabina C1 

0x0D C2PUP ALÇAT Pupitre de cabina C2 

0x0E C1COCHE PLANTA Cotxe C1 

0x0F C2COCHE PLANTA Cotxe C2 

                                                

1 Cuando MPRP_CabC1Active=’TRUE’ 

2 Cuando MPRP_CabC2Active=’TRUE’ 
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Codi de 

localització 

Mnemònic Dibuix 

sinòptic 

Significat 

0x10 C3COCHE PLANTA Cotxe C3 

0x11 C4COCHE PLANTA Cotxe C4 

0x12 C5COCHE PLANTA Cotxe C5 

0x13 C1SALA PLANTA Sala del cotxe C1 

0x14 C2SALA PLANTA Sala del cotxe C2 

0x15 C3SALA PLANTA Sala del cotxe C3 

0x16 C4SALA PLANTA Sala del cotxe C4 

0x17 C5SALA PLANTA Sala del cotxe C5 

0x18 C1BAJOB ALÇAT Sota bastidor del cotxe C1 

0x19 C2BAJOB ALÇAT Sota bastidor del cotxe C2 

0x1A C3BAJOB ALÇAT Sota bastidor del cotxe C3 

0x1B C4BAJOB ALÇAT Sota bastidor del cotxe C4 

0x1C C5BAJOB ALÇAT Sota bastidor del cotxe C5 

0x1D C1CUB ALÇAT Coberta del cotxe C1 

0x1E C2CUB ALÇAT Coberta del cotxe C2 

0x1F C3CUB ALÇAT Coberta del cotxe C3 

0x20 C4CUB ALÇAT Coberta del cotxe C4 

0x21 C5CUB ALÇAT Coberta del cotxe C5 

0x22 C3WC ALÇAT Lavabo del cotxe C3 

0x23 C1BE PLANTA Bogie extrem del cotxe C1 
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Codi de 

localització 

Mnemònic Dibuix 

sinòptic 

Significat 

0x24 C1BC PLANTA Bogie compartit del cotxe C1 

0x25 C5BC PLANTA Bogie compartit del cotxe C5 

0x26 C4BC PLANTA Bogie compartit del cotxe C4 

0x27 C2BC PLANTA Bogie compartit del cotxe C2 

0x28 C2BE PLANTA Bogie extrem del cotxe C2 

0x29 C1P1 PLANTA Porta 1 del cotxe C1 

0x2A C1P2 PLANTA Porta 2 del cotxe C1 

0x2B C1P3 PLANTA Porta 3 del cotxe C1 

0x2C C1P4 PLANTA Porta 4 del cotxe C1 

0x2D C2P1 PLANTA Porta 1 del cotxe C2 

0x2E C2P2 PLANTA Porta 2 del cotxe C2 

0x2F C2P3 PLANTA Porta 3 del cotxe C2 

0x30 C2P4 PLANTA Porta 4 del cotxe C2 

0x31 C3P1 PLANTA Porta 1 del cotxe C3 

0x32 C3P2 PLANTA Porta 2 del cotxe C3 

0x33 C3P3 PLANTA Porta 3 del cotxe C3 

0x34 C3P4 PLANTA Porta 4 del cotxe C3 

0x35 C4P1 PLANTA Porta 1 del cotxe C4 

0x36 C4P2 PLANTA Porta 2 del cotxe C4 

0x37 C4P3 PLANTA Porta 3 del cotxe C4 
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Codi de 

localització 

Mnemònic Dibuix 

sinòptic 

Significat 

0x38 C4P4 PLANTA Porta 4 del cotxe C4 

0x39 C5P1 PLANTA Porta 1 del cotxe C5 

0x3A C5P2 PLANTA Porta 2 del cotxe C5 

0x3B C5P3 PLANTA Porta 3 del cotxe C5 

0x3C C5P4 PLANTA Porta 4 del cotxe C5 

0x3D UT PLANTA Unitat Complerta 
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A.4 Programació 

A.4.1 Disjuntor 

A.4.1.1 Obertura d’un disjuntor 

 

 

A.4.1.2 Obertura tots els disjuntors 
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A.4.2 Convertidor estàtic 

Pre-SFC 

LOC_ACU1_NotOk := XDDK_FaultOnMCB_Aux400_C1 + MNRG_ACU1Bypassed + 

XNRG_ACU1Fault; 

LOC_ACU2_NotOk := XDDK_FaultOnMCB_Aux400_C1 + MNRG_ACU2Bypassed + 

XNRG_ACU2Fault; 

LOC_ACU1_Bypassed := MNRG_ACU1Bypassed; 

LOC_ACU2_Bypassed := MNRG_ACU2Bypassed; 

LOC_ACU1_Fault := XDDK_FaultOnMCB_Aux400_C1 + XNRG_ACU1Fault; 

LOC_ACU2_Fault := XDDK_FaultOnMCB_Aux400_C1 + XNRG_ACU2Fault; 

 

Post-SFC 

ACU_EquipFault:=LOC_EquipFault; 

ACU_ControlFault:=LOC_ControlFault; 
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A.4.3  Mode Bateria 

Pre-SFC 

LOC_ACU1_NotOk := MNRG_ACU1Bypassed + XNRG_ACU1Fault + 

XNRG_BatChargerFaultC1; 

LOC_ACU2_NotOk := MNRG_ACU2Bypassed + XNRG_ACU2Fault +  

XNRG_BatChargerFaultC2; 

LOC_ACU1_Bypassed := MNRG_ACU1Bypassed; 

LOC_ACU2_Bypassed := MNRG_ACU2Bypassed; 

LOC_ACU1_Fault := XNRG_ACU1Fault + XNRG_BatChargerFaultC1; 

LOC_ACU2_Fault := XNRG_ACU2Fault +  XNRG_BatChargerFaultC2; 

 

Post-SFC 

ACU_EquipFault:=LOC_EquipFault; 

ACU_ControlFault:=LOC_ControlFault; 
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A.4.4 Home mort 

 

A.4.5 Portes 

A.4.5.1 Bypass de llaç portes 
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A.4.5.2 Tren Frenat  

 

A.4.6 Doble cabina 
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B CONDICIONS GENERALS DE SERVEI 

B.1 Operació 

El vehicle sota estudi està destinat a circular en vies amb balast, per ponts , viaductes o per 

túnels, en vies ferroviàries amb creus amb carreteres. El vehicle està dissenyat per a circular 

en qualsevol dels dos sentits de marxa. El mode de conducció és manual, sota el control del 

conductor. 

B.1.1 Condicions de temperatura 

Els components del sistemes exposats a la intempèrie suporten sense una disminució de la 

seva funcionalitat temperatures ambientals extremes d’entre  - 15º C i + 50 ºC (en sec) amb 

una humitat relativa del 100% per a temperatures inferiors als 20 ºC. 

Els components integrats dins de cofres (quan els cofres es trobin a l’exterior dels cotxes) 

han de suportar temperatures de fins a +70ºC (categoria T3 segons normativa EN 50155) 

sense afectació en la seva funcionalitat. També han d’ésser capaços de  suportar variacions 

ràpides en la temperatura (a tal efecte es consideren variacions de 3ºC/min amb una 

variació màxima de 40ºC) que es produeixin com a conseqüència del pas per túnels. 

Els components integrats en armaris  (a l’interior dels cotxes) han de suportar temperatures 

de fins a +55ºC (+70ºC per a aquells instal·lats en “racks”). 

L’ambient atmosfèric considerat és marí, industrial i urbà amb una forta contaminació 

industrial). 

B.1.2 Precipitacions màximes 

Els components del sistema exposats a la intempèrie hauran de poder operar mantenint la 

seva funcionalitat sota qualsevol tipus de precipitació, inclosa neu pols, aigua de mar 

polvoritzada, i sota cicles de gelada/desgelada, sense permetre l’entrada d’aigua al sistema. 

El tren haurà de ser capaç de circular a una velocitat de 5 Km/h en vies inundades 

(considerant-se el nivell màxim de 100 mm sobre el cap del carril).   

Les envolvents dels components del sistema (cofres, etc.) ubicats a l’exterior dels cotxes 

garanteixen una protecció mínima IP65). Per a les envolvents de dispositius de dintre dels 

cotxes s’admetran índexs menors. Els elements de connexió a les envolvents de l’exterior 

tindran almenys un índex IP67, les d’envolvents ubicades a l’interior dels cotxes admeten 

índexs menors, però com a mínim IP54). 
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B.1.3 Vent 

Es considera que la velocitat màxima del vent serà de 120 Km/h. 

B.1.4 Altitud 

Els vehicles poden funcionar en altituds compreses entre 0 i 1200 metres sobre el nivell del 

mar.  

B.1.5 Contaminació 

Els trens podran circular  en ambients que presentin contaminació  de procedència 

industrial, de vehicles de carretera, ambients costaners  i/o d’ambients amb boires àcides i 

salines. 

Les vies a l’aire lliure estan condicionades per la pols i la humitat, així com per la caiguda de 

fullaraca 

B.2 Interferències electromagnètiques  

Els aparells elèctrics, electrònics  i els sistemes de comunicació estan concebuts de manera 

que no pertorben per radiació o conducció els equips embarcats i/o exteriors al tren. De la 

mateixa manera seran immunes a les radiacions procedents de l’exterior. 

B.3 Paràmetres d’operació del vehicle 

• Recorregut anual mitjà: 30 anys i/o 5.000.000 km. 

• Gran reparació: cada 1.400.000 Km ± 10% 

• 200 arrancades/ parades diàries 

• 450 km diaris 

• Velocitat mitjana: 50 km/h 

• Velocitat màxima: 120 km/h 

• Temps mitja diari amb tensió aplicada: 12 hores 
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B.3.1 Massa 

Massa de les UT segons nombre de cotxes i condicions de càrrega (Kg) 

 3 COTXES 4 COTXES 5 COTXES 

TARA 104150 130900 157600 

NOMINAL 115980 146510 176920 

MÀXIMA 125640 159460 193160 

EXCEPCIONAL 146080 186480 193160 
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B.3.2 Prestacions 

B.3.2.1 Prestacions de tracció 

 

 

Fig.  B.1.  Corbes de tracció. De dalt a baix UT de 3 cotxes. y UT de 4 cotxes. 

Condicions: Càrrega màxima, rodes noves. 

FONT: Manual de Operaciones. TREN MODULAR  
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B.3.2.2 Prestacións de frenatge 

 

 

Fig.  B.2.  Corbes de tracció. De dalt a baix UT de 3 cotxes. y UT de 4 cotxes. 

Condicions: Càrrega màxima, rodes noves. 

FONT: Manual de Operaciones. TREN MODULAR  

 



Pàg. 38  Annexes 

 

 



Sistema avançat per al control d’explotació  Pàg. 39 

 

 

C PUPITRE DE CONDUCCIÓ 

El pupitre de conducció és el lloc on el maquinista disposa dels comandaments més 

importants per a comandar el tren. 

El pupitre esta dividit en les següents parts: 

C.1 Pupitre de conducció 

És on es troben la majoria de comandaments d’ús habitual en el tren. 

 

Fig.  C.1. Pupitre de conducció 
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C.2 Zona 1 

           

Fig.  C.2. Zona 1, de esquerra a dreta : alçat i planta. 

En aquesta zona hi trobem els següents comandaments: 

Identificador Nom Classificació Funció 

15 Connector 

serveis 

IHM 

Connector Connexió ethernet per 

connectar-nos al IHM i altres 

funcions de manteniment. 

61  

 

Polsador 

‘Llum del 

sostre’  

Polsador Il·luminació. 

16  

 

Endoll 

230V-16A 

Connector Connexions auxiliars. Per 

exemple carregador de 

batería per al portàtil. 

03 Terminal 

GSM 

Equipo 

GSM 

Equip GSM Establir comunicació amb el 

centre de comandament. 

05  

 

Telèfon 

Tren/terra 

Equip 

radio 

Equip radio tren/terra Establir comunicació amb el 

centre de comandament. 
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04 Terminal 

tren/terra 

Equip de 

radio 

Equip radio tren/terra Fer ajustaments sobre les 

comunicacions via ràdio. 

23 Polsador 

esquerra 

home mort 

Polsador Reiniciar l’home mort.(més 

info ¡Error! No se encuentra 

el origen de la 

referencia.¡Error! No se 

encuentra el origen de la 

referencia.) 

Taula  C.1. Descripció comandaments Zona 1 

 

C.3 Zona 2 

Identificador Nom Classificació Funció 

07 Velocímetre 
Indicador digital/ 

analògic 

Mostra la 

velocitat real, 

l’objectiu i el 

mode de 

conducció del 

tren. 

Indicador de 

tensió 

Indicador 

analògic 

Tensió de 

catenària. 
08 

 
Esforcímetre 

Indicador 

analògic 

Esforç actual 

de tracció/fre 

elèctric. 

09 

 

Pannell 

repetidor 

ASFA 

Botonera / 

Indicador 

lluminós 

Comandament 

de l’equip 

ASFA 
 

 

Fig.  C.3. Zona 2. 

 

Taula  C.2. Descripció comandaments Zona 2. 
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C.4 Zona 3 

 

 

Fig.  C.4. Zona 3. 

 

Codi Nom Classificació Funció 

06 Monitor 

sistema 

informació al 

passatger 

Pantalla plana 

TFT 

Dona accés a tot el funcionament del sistema 

d’informació al viatger. 

10 Monitor IHM Pantalla plana 

TFT 

Dóna informació al maquinista (o personal 

manteniment) sobre l’estat del tren i permet 

comandar sistemes. Veure més informació a 

XYZ. 

12 Manòmetre 

CFA-CF 

Manòmetre 

doble 

Aquest manòmetre doble indica la pressió: 

Canonada de Fre d’Auxili (agulla blanca) 

Cilindres de Fre(agulla vermella) 

13 Manòmetre 

TDP 

Manòmetre 

simple 

Indica la pressió a canonada de dipòsits 

principals. 
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14 Lector tarjetes (opcional) Número de conductor i habilitar l’engengada del 

tren. 

NOTA: A data d’avui no s’ha instal·lat cap model 

amb aquesta opció. 

Taula  C.3. Descripció comandaments Zona 3. 
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C.5 Zona 4 

Codi Nom Classificació Funció 

21 

Micròfon mans 

lliure terminal 

GSM 

Micròfon 

Parlar per GSM 

sense usar el 

telèfon. 

34 
Pilot “Portes 

Tancades” 

Làmpada 

verda 

Encès indica 

portes obertes 

35 
Pilot “Bypass llaç 

de portes” 

Làmpada 

vermella 

Encès indica 

bypass activat 

36 

Pilot “Fre 

d’estacionament 

afluixat” 

Làmpada 

verda 

Encès indica fre 

d’estacionament 

no aplicat. 

37 
Pilot “Fre 

pneumàtic reduït” 

Làmpada 

vermella 

Un o més bogies 

condemnats. 

39 
Pilot “Portes 

Obertes” 

Làmpada 

vermella 

Encès indica 

portes obertes. 

40 
Pilot “Bypass llaç 

de fre” 

Làmpada 

vermella 

Encès indica 

bypass de fre 

activat. 

41 

Pilot “Fre 

d’estacionament 

aplicat” 

Làmpada 

vermella 

Encès indica fre 

d’estacionament 

accionat. 

42 Pilot “Home mort” 
Làmpada 

blava 

S’encén per 

indicar que s’ha 

de polsar els 

polsadors o el 

pedal. 
 

 

Fig.  C.5. Zona 4. 

Taula  C.4. Descripció comandaments Zona 2 
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C.6  Zona 5 

Codi Nom Classificació Funció 

01 

Pedal 

d’home 

mort. 

Pedal 

Reinicia l’home 

mort. En mode 

socors si el 

pedal no està 

premut no 

s’habilita la 

tracció. 
  

Fig.  C.6. Zona 5. Taula  C.5. Descripció comandaments Zona 5 

C.7 Zona 6 

 

 

Fig. C.7. Zona 6. 

Codi Nom Classificació Funció 

24 Botzina Polsador 

Activa la botzina 

mentre està 

polsat. 

25 

Polsador 

reconeixement 

“ASFA” 

Polsador verd 

Control i 

reconeixement de 

les senyals 

detectades per 

l’ASFA. 

26 

Polsador 

“Tancament de 

portes” 

(esquerra) 

Polsador verd 

Al polsar-lo es 

tanquen les portes 

del costat 

esquerra. 

27 Xiulet Polsador  

Activa el xiules 

mentre està 

polsat. 

29 

Polsador 

“Obertura portes” 

(esquerra) 

Polsador groc 

Al polsar-lo es 

dóna habilitació 

per a l’obertura de 

portes. 
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30 
Control miralls 

retrovisors 

Selector (3 

posicions) 

Permet obrir el 

mirall retrovisor de 

cada un dels 

costats. 

31 Mode conducció. 
Selector (4 

posicions) 

Es pot seleccionar 

un dels 4 modes 

disponibles. 

32 

Control intensitat 

de il·luminació de 

pupitre. 

Potenciòmetre 

Regula la 

intensitat de la 

il·luminació dels 

elements del 

pupitre. 

62 PTT Micròfon. Polsador 

Al polsar-lo 

habilita el micròfon 

del SIV. 
 

Taula  C.6. Descripció comandaments Zona 6 

C.8 Zona 7 

           

Fig.  C.8. Zona 7, de esquerra a dreta : alçat i planta. 

En aquesta zona hi trobem els següents comandaments: 

Codi Nom Classificació Funció 
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20 Micròfon SIV Micròfon Establir comunicacions entre 

cabines o amb els 

passatgers. 

43 Netejaparabrisa Conmutador 4 posicions. Neteja del vidre frontal. 

44 Connexió 

bateria 

Polsador verd. Emet l’ordre per connectar 

les bateries als convertidors 

auxiliars. 

45 Desconnexió 

bateria 

Polsador vermell. Emet l’ordre per 

desconnectar les bateries als 

convertidors auxiliars. 

46 Posada en 

marxa 

automàtica. 

Polsador verd. Emet l’ordre de posada en 

marxa automàtica 

47 Comandament 

de pantògraf 1. 

Polsador verd. Canvia l’estat del pantògraf, 

és a dir si estava pujat emet 

l’ordre de baixar i si estava 

baixat la de pujar. 

48 Comandament 

de pantògraf 2. 

Polsador verd. Ídem que l’anterior per al 2n 

pantògraf. 

49 Connexió 

disjuntors. 

Polsador verd. Emet l’ordre de tancament 

de disjuntors.  

50 Desconnexió 

disjuntors. 

Polsador vermell. Emet l’ordre d’obertura de 

disjuntors. 

51 Acceleració 

reduïda 

Polsador groc La conducció s’efectua amb 

el 50% de les prestacions de 

tracció. 

NOTA: Només operatiu en 

mode manual. 

52 Activació sorrers Polsador verd. Activa els sorrers en el sentit 

de la marxa. 
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53 Para-sol Commutador. (3 posicions) Permet pujar, baixar i fixar el 

para-sol. 

54 Lluneta tèrmica Polsador verd. Activa la resistència del vidre 

frontal per desentelar-lo. 

55 Fars principals Polsador verd. Connecta el far. 

56 Reducció de 

fars 

Polsador groc Al polsar-lo disminueix la 

intensitat del feix de llum. 

57 Il·luminació 

passatgers 50%. 

Polsador verd. Connecta només el 50% de 

l’enllumenat de la sala de 

passatgers. 

58 Il·luminació 

passatgers 

100%. 

Polsador verd. Connecta tot el enllumenat a 

la sala de passatgers. 

59 Il·luminació 

cabina. 

Polsador blanc. Connecta les llums de 

cabina. 

60 Prova de 

làmpades. 

Polsador blanc. Encén tots els pilots i 

polsadors lluminosos del 

pupitre. 

63 Porta - itineraris.   

Taula  C.7. Descripció comandaments Zona 7 
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C.9 Zona 8 

Codi Nom Classificació Funció 

02 
Manipulador  

fre - tracció 
  

17 

Polsador de 

parada de 

emergència 

Polsador 

d’emergència 

“seta” 

S’obre el llaç de 

seguretat del tren i es 

desencadena un fre 

d’urgència. 

18 

Válvula de 

comandament del 

fre d’auxili 

 
Permet carregar la TFA 

i frenar. 

19 Selector CFA Commutador 

Permet 

activar/desactivar el fre 

d’auxili 

22 
Bypass tiradors 

d’alarma 
Polsador groc 

Anul·la el fre d’urgència 

causat per tirador 

d’alarma durant 30 s. 

26 

Polsador 

“Tancament de 

portes” (esquerra) 

Polsador verd 

Al polsar-lo es tanquen 

les portes del costat 

dret. 

28 
Reconeixement 

alarma incendis 

Polsador 

vermell. 

Reinicialitza el sistema 

per comprovar que no 

es tracta d’una falsa 

alarma. 

29 

Autorització 

“Obertura portes” 

(dreta) 

Polsador groc 

Al polsar-lo es dóna 

habilitació per a 

l’obertura de portes. 
 

 

Fig.  C.9.  Zona 8. 

Taula  C.8. Descripció comandaments Zona 8 
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C.10 Zona Superior 

 

Fig.  C.10.  Zona Superior. 

En aquesta zona hi trobem els següents comandaments: 

 

Codi Nom Classificació Funció 

S01 Commutador 

comandament 

de fre de 

estacionament 

Commutador rotatiu Aplicar o afluixar el fre 

d’estacionament. 

S02 Commutador de 

bypass llaç de 

fre3 

Commutador sellat Omet l’aplicació del fre 

d’urgència per a alguns 

casos.  

                                                

3 Aquesta protecció tan sols s’ha d’utilitzar en cas de que el tren quedi aturat en una zona de perill o 

paralitzant el trànsit. 
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S03 Polsador de 

desconnexió 

general de 

emergència 

Polsador vermell Produeix la desconnexió 

dels disjuntors i els 

pantògrafs i per tant el tren 

resta en mode bateria. 

Quan el tren assoleix una 

velocitat inferior a 5 Km/h 

desconnecta la bateria. 

S04 Polsador de 

desacoblament 

Polsador blanc Emet l’ordre per desacoblar 

dues unitas. 

S05 Pannell de 

comandament 

de climatització 

de cabina 

Pannell Permet regular la 

temperatura de la cabina a 

voluntat. 

S06 Voltímetre de 

bateria 

Display analògic Indica la tensió de la bateria. 

S07 Mode Socors 

activat 

Làmpada groga Senyala l’activació del mode 

Socors. 

S08 Fre TFA 

connectat 

Làmpada groga Indica l’activació del fre 

d’auxili, i per tant la 

desactivació del fre de 

servei. 

S09 Bloqueig sever 

de les rodes 

Làmpada groga S’està produint bloqueig de 

les rodes. 

S10 Altaveu del 

terminal de 

control del tren 

IHM 

Altaveu Recepció d’ordres del 

sistema de comandament 

del tren.  

S11 Altaveu de 

cabina de 

megafonia 

Altaveu Recepció de l’àudio de 

megafonía. 

S12 Brunzidor Home Brunzidor El seu so avisa de l’aplicació 
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Mort d’una frenada d’urgència si 

no es polsa algun dels 

actuadors d’home mort. 

S13 Llum auxiliar de 

Cabina 

Llum halogen Il·luminació d’ajuda a la 

cabina. 

S14 Obertura tapa 

del enganxall 

automàtic 

Polsador lluminós groc Obre el carenat de la tapa 

del enganxall. 

S15 Tancament tapa 

del enganxall 

automàtic 

Polsador lluminós verd Tanca el carenat de la tapa 

del enganxall. 

Taula  C.9. Descripció comandaments Zona Superior del pupitre 
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D ALSTOM: PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

D.1 Introducció 

Aquest projecte ha estat realitzat en l'empresa Alstom Transporti S.A., situada en Santa 

Perpètua de Moguda. Amb la finalitat de donar un marc adequat al projecte, es procedirà a 

fer una breu introducció de l'empresa, primer en el seu vessant internacional, per a després 

concretar en el seu paper en el panorama nacional. 

D.2 Alstom Internacional 

Alstom és especialista global en infraestructures d'energia i transport. La companyia 

participa en el sector de l'energia i en el sector del transport per mitjà de les seves activitats 

ferroviàries i navals.  

D.3 Història 

Alstom va néixer amb la fusió de Société Alsacienne de les Construccions Mécaniques 

(SACM) i Thomson-Houston en 1928. Invertint en la innovació tècnica al llarg de la história, 

ha assolit mantenir-se al capdavant en els sectors de generació de potència i transport, 

adquirint companyies capdavanteres en la indústria i marcant fites en els seus sectors.  

Actualment té presència en més de quaranta països, diversificant el seu esforç en quatre 

sectors bé diferenciats:  

Transport: Principalment, material i infraestructures ferroviàries. En aquest àmbit s'han 

aconseguit grans fites en el sector, com el TGV o el metre automàtic de Singapur. 

Naval: En el sector naval, Alstom posseeix prestigioses navilieres amb capacitat per armar 

vaixells com el famós Queen Mary 2 . 

Generació i distribució d'energia: Alstom proporciona equips d'electrònica de potència per a 

centrals de generació d'energia Alstom a Espanya 

D.4 Historia  

La presència de ALSTOM a Espanya es remunta a empreses centenàries o de llarga 

tradició, com la Maquinista Terrestre i Marítima, fundada en 1855, 'La General', Euskalduna, 

Tallers Devis, Macosa, Neyrpic o Brown Boveri.  
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"La Maquinista Terrestre i Marítima", empresa fundada en 1855 i instal·lada en origen en la 

Barceloneta, amb la seva posterior expansió va situar els seus nous tallers en el Barri de 

Sant Andreu en l'any 1920.  

L'emblemàtica Empresa de sòlida construcció, ha estat testimoni del pas dels 

esdeveniments històrics més recents: Monarquia, República, Guerra Civil, Dictadura i 

Democràcia.  

La demostrada professionalitat del seu personal ha deixat per a la posteritat a Barcelona 

obres d'incalculable valor tecno-arquitectònic com la Estació de França, Mercat de St. 

Antoni, etc…  

Queda, així mateix, l'aportació realitzada pels treballadors de la Maquinista Terrestre i 

Marítima, al llarg de la història en la lluita per instaurar i mantenir la Democràcia, així com la 

defensa de les llibertats de Catalunya i de l'Estat Espanyol. És un patrimoni històric i social, 

plasmat fins i tot actualment en els llibres de text. 

El 1989 GEC ALSTHOM va aconseguir el contracte per a la fabricació de trens d'alta 

velocitat a Espanya i va adquirir tres companyies espanyoles: LA MAQUINISTA 

TERRESTRE I MARÍTIMA (Barcelona), MEINFESA (Barcelona, València i Alcàsser de San 

Juan) i ATEINSA (Madrid). Com a conseqüència d'això, aquestes tres companyies van 

escometre un pla de racionalització i es van concentrar per complet en les activitats 

ferroviàries.  

El 1993, es va produir el trasllat de l'empresa a la seva ubicació actual en Santa Perpètua de 

Mogoda.  

Al juny de 1998 GEC ALSTHOM comença a cotitzar en borsa després de l'èxit obtingut per 

l'emissió d'accions en els mercats borsaris de París, Londres i Nova York, i passa a 

denominar-se ALSTOM.  

El centre de Santa Perpètua ALSTOM Transport, en el seu centre Industrial de Santa 

Perpètua de Mogoda (Barcelona), realitza tot tipus de projectes de material rodant per a 

passatgers. En aquesta planta, no solament es realitza la producció de material rodant, sinó 

que també es realitza l'enginyeria associada. 

 



Sistema avançat per al control d’explotació  Pàg. 55 

 

 

 

Fig.  1.  Centre de  Santa Perpètua 

Font: Foto d’arxiu. 

 

Alguns dels productes que han sortit d'aquesta factoria per al territori nacional són, l'AVE 

(Lanzaderas Madrid-Sevilla), el tramvia de Barcelona, el “metro ligero” de Madrid, tramvia de 

Tenerife, metro de la línia 9 de Barcelona, trens per als Ferrocarrils Catalans, trens de 

rodalia per a RENFE, etc.  

Mentre que per al mercat internacional, també s'han realitzat diversos projectes, com el 

metro de Yan-Pu o el de Washington, entre d’altres. 
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E L’ESTÀNDARD EUROPEU TCN 

E.1 Estàndard 

La xarxa TCN va sorgir de la iniciativa dels principals fabricadors de material ferroviari amb 

l'objectiu d'especificar i dissenyar una xarxa de comunicacions apta per a l'explotació en 

entorn ferroviari que pogués permetre una major interoperabilitat entre els productes dels 

diferents subministradors. 

El sistema embarcat de control del tren està implementat segons l’estàndard europeu TCN4. 

Aquesta norma defineix la l’arquitectura bàsica que tota xarxa de tren ha de tenir. La norma 

marca unes pautes, però no es una arquitectura rígida, sinó que permet certa flexibilitat. Tot i 

així, a nivell físic estem obligats a utilitzar els bussos MVB5 i WTB6. 

E.2 Bus MVB 

El protocol MVB interconnecta dispositius dintre d’un vehicle (en el nostre cas una UT). Està 

optimitzat per a un temps de latència baix i opera a un màxim de 1,5 Mbps sobre parell 

trenat, apantallat o no i fibra òptica. Els abonats connectats al bus són estàtics. La 

codificació és una variant del codi Manchester.  

                                                

4 Train Communication Network. 

5 Multifunction Vehicle Bus 

6 Wire Train Bus 
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Trenat 
Tipus de cable 

Apantallat NO Apantallat 
Fibra òptica 

Distància màxima 

(metres) 
200 20 200 

Nombre màxim 

d’abonats 
32 32 256 

Taula  E.1. Característiques en funció del cablejat. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

En el nostre cas és trenat i apantallat, amb lo qual es permet un màxim de 32 abonats amb 

una longitud màxima de 200 metres. 

Tenint en compte que la UT més gran que podem desenvolupar 

E.3 Bus WTB 

El protocol WTB interconnecta els diferents vehicles (les UTs) que composen un tren, és 

dinàmic i capaç d’autoconfigurar-se. La seva velocitat d’operació màxima és de 1 Mbps, 

sempre sobre parell trenat i apantallat. La codificació està basada en codi Manchester. El 

nombre màxim d’abonats és de 32, amb una distància màxima de 860 m7. El propòsit 

d’aquest protocol és permetre reconfigurar el nombre de vagons tant si és voluntària 

(necessitat de l’operador) o involuntària (errada en un o més nodes). El sistema continuarà 

funcionant sigui quina sigui la configuració. 

E.4 Informació 

El protocol fixa dos tipus d’informació: 

                                                

7 En el pitjor cas es disposaria d’una composició de 3 UTs  de 5 cotxes. (3·99,50 m= 298,5 m < 860 

m)  
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• Variables de procés: Informació curta i crítica, per exemple una consigna de fre. 

• Missatges: Informació més complexa, però menys urgent. Per exemple el status d’un 

abonat a la xarxa. 

En quant al temps de resposta, es fixen els següents objectius:  

• Per una banda, les variables de procés seran enviades sempre, periòdicament, 

independentment de la resta de peticions i amb una cadència fixa. 

• Per altra banda, els missatges seran enviats quan hi hagi ample de banda 

disponible, de forma asíncrona i sense pertorbar, lògicament, els “slots” utilitzats per 

les variables de procés. Només els dispositius master (mestres) tenen dret a 

engegar una transferència de missatges. Així el sistema resta determinista. 

• Una variable crítica ha de poder enviar—se entre dos abonats a la mateixa xarxa de 

vehicle en menys de 5Oms. 

• Una variable crítica ha de poder enviar-se entre dos abonats en dos xarxes de 

vehicle diferents, a través de la xarxa de tren, en menys de 100 ms. 

E.5 Tolerància a avaries 

Per tal de ser tolerant a les possibles avaries que es puguin produir, tant en el cablejat 

com en els propis equips, s’estableixen redundàncies. L’estàndard ens deixa la llibertat 

d’escollir, en funció de les nostres necessitats, quin serà el nivell d’aquesta redundància, 

100% suportada pels protocols. 

 

E.6 Interoperabilitat 

L’estàndard TCN no soluciona per si sol els problemes d’interoperabilitat entre trens de 

diferent fabricant, etc. No deixa de ser una definició del nivell físic, trames a baix nivell (medi 

i enllaç) i estructures de dades. Per contra, per poder operar necessitem el que seria 

compatibilitat a nivell! d’aplicació. Això, a dia d’avui no existeix per algunes iniciatives estan 

en curs, notablement la implementació del UIC Mapping Server[5]. Aquesta aplicació, 

continguda en la norma UIC 556[6], tracta de mapejar els diferents subsistemes que sempre 

trobem en el tren (il·luminació, sistema d’informació als passatgers, tracció, etc.) de forma 

que sempre siguem capaços de dialogar amb elis de la mateixa forma, sigui o no una 

configuració dinàmica de tren. L’idea de base és que el Mapping Server incorpora una capa 
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de comunicacions intermèdia entre els protocols “TCN” pròpiament dits i el nivell d’aplicació. 

L’organisme “UJC” tractarà després d’afegir capes específiques a nivell d’aplicació 


