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RESUM

El projecte té per objecte la gestió i control d’una bomba de calor utilitzada com 
equip de laboratori a l’EUETIB. El propòsit és garantir, de formà automàtica, unes 
condicions ambientals de temperatura i humitat al local climatitzat. 

Per a tal finalitat, al projecte realitzarem un estudi sobre la instal·lació i els cicles 
de climatització, per tal de desenvolupar i projectar una solució vàlida en l’àmbit 
de l’automàtica, que respongui satisfactòriament al problema plantejat. 

RESUMEN

El proyecto tiene por objeto la gestión y control de una bomba de calor utilizada 
como equipo de laboratorio en la EUETIB. El objetivo es garantizar, de forma 
automática, unas condiciones ambientales de temperatura y humedad en el local 
climatizado. 

Para tal finalidad, en el proyecto realizaremos un estudio sobre la instalación y 
los ciclos de climatización, con el objetivo de desarrollar y proyectar una solución 
válida en el ámbito de la automática, que responda satisfactoriamente al 
problema planteado. 

ABSTRACT

The project aims the management and control of a heat pump used as laboratory 
equipment in the EUETIB. The aim is to ensure, it automatically, an 
environmental conditions of temperature and humidity in the room air-
conditioned. 

To this end,  the project will make a study above the installation and the 
climatization cycles, with the objective of developing and designing a solution 
valid in the field of automatic, with the objective of developing and designing a 
valid solution in the field of automatic, which respond satisfactorily to the 
problem. 
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CAPÍTOL 1: 

DEFINICIÓ DEL 

PROJECTE

El present projecte té per objectiu la realització d’un sistema de gestió i control 
d’un equip de laboratori destinat a realitzar experiències de sistemes de 
climatització. Es vol obtenir un sistema capaç de mantenir, de forma autònoma e 
independent, una temperatura i humitat dintre del local que resultin 
confortables. 

El projecte es durà a terme sobre una instal·lació ja existent i en funcionament, 
que es descriurà de forma detallada al capítol 2, situada al laboratori de 
fluidomecànica de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona. En conseqüència, s’ha de trobar una solució al problema vàlida per a 
la actual configuració de la instal·lació sobre la que es treballa. 

 

Amb l’objectiu d’arribar a una solució tecnològica vàlida pel present projecte 
d’enginyeria, primer de tot es realitzarà un estudi sobre la instal·lació existen. Un 
cop tinguem prous coneixements sobre la instal·lació es determinarà quina 
solució d’automatització de les que ens ofereix l’actual mercat de l’automàtica 
industrial serà la més idònia pel nostre cas. 

Posteriorment, es realitzarà un estudi teòric dels cicles de climatització que 
intervindran a la instal·lació, i es desenvoluparà un algoritme adequat a les seves 
necessitats basant-nos en la teoria dels cicles de climatització. 

Per últim, és redactarà un manual d’usuari explicant el funcionament del 
programa generat arrel de l’algoritme i es farà l’avaluació econòmica del 
projecte. 

 



CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ

Al present capítol descriurem de forma detallada la instal·lació existent sobre la 
que durem a terme el projecte.  

2.1. Descripció general del local climatitzat. 
El local climatitzat on es troba la instal·lació està emplaçat al soterrani de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, edifici 
que es troba situat al carrer Comte d’Urgell número 187 de Barcelona. 

 

Figura 1. Laboratori de fluidomecànica. 
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Es tracta del laboratori de fluidomecànica de la universitat, i és utilitzat 
bàsicament per a realitzar experiments pedagògics a grups reduïts 
d’alumnes sobre les diferents estacions d’experimentació que es troben 
instal·lades al local. L’ocupació d’usuaris és intermitent i per un temps 
limitat. 

2.2. Instal·lació de climatització. 

2.2.1. Unitat de tractament d’aire. 

La màquina frigorífica de la instal·lació és una bomba de calor reversible. 
Concretament el model Polar Top 20/R de Ferroli. 

 

La bomba de calor és un dispositiu que realitza un traspàs de calor des de una 
font de baixa a una de major temperatura, en sentit invers al flux natural del 
calor. Per realitzar aquesta transferència de calor la bomba consumeix certa 
quantitat d’energia. 

La transferència es fa mitjançant un circuit de refrigeració clàssic, format per: 
compressor, condensador, vàlvula d’expansió i evaporador. El veiem representat 
a la figura 2. 

 

 

Figura 2. Circuit clàssic de refrigeració. 
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El fluid refrigerant, generalment un fluid amb un elevat calor latent, s’evapora en 
l’evaporador absorbint calor del fluid fred i seguidament és aspirat en estat gasos 
pel compressor. El compressor comprimeix aquest gas i el condueix fins el 
condensador, en es podrà condensar i cedirà part del seu calor al fluid calent. A 
la sortida del condensador, el líquid passa a la vàlvula d’expansió, i torna a 
arribar al evaporador amb una pressió inferior a la de condensació, on s’evapora 
i és torna a reiniciar el cicle. 

 

La bomba de calor Polar TOP 20/R incorpora unes vàlvules d’inversió del cicle 
que permeten invertir les funcions respectives dels intercanviadors de calor 
(evaporador i condensador), i per tant, podent invertir el cicle i poder utilitzar la 
bomba tant per extreure calor del local (cicle d’estiu) com per a aportar-hi calor 
(cicle d’hivern). 

 

La bomba Polar TOP 20/R és de tipus “split” i la seva potència és: 

 Cicle d’estiu: 19,77 kW 

 Cicle d’hivern:  22,7 kW 

 

 

Figura 3. Unitat interior de la bomba de calor. 
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Figura 4. Unitat exterior de la bomba de calor. 

 

Per a més informació tècnica sobre la bomba de calor consultar el capítol 3 de 
l’annex Catàlegs. 

2.2.2. Ventiladors. 

A la nostra instal·lació disposem de dos ventiladors radials, un situat a la unitat 
interior de la bomba de calor i l’altre col·locat a la unitat exterior. 

El ventilador és una màquina destinada a bombejar gasos. En els models radials, 
com es el nostre cas, la trajectòria del fluid segueix la direcció de l’eix del rodet a 
la entrada, mentre que a la sortida és perpendicular a aquest. Dintre dels 
diferents models de ventiladors radials, el nostre es d’àleps corbats cap endavant 
(també coneguts com gàbia d’esquirol), caracteritzats per tenir un rodet amb els 
àleps corbats en el mateix sentit que la direcció de gir. Són ventiladors que 
necessiten poc espai, baixa velocitat perifèrica i son silenciosos. S’utilitzen quan 
la pressió estàtica necessària és de baixa a mitja. No es recomenable el seu ús 
en aires amb un alt contingut de pols, ja que les partícules s’adhereixen als petits 
àleps corbats i poden provocar el desequilibri del rodet. 

Aquests ventiladors tenen un rendiment baix fora del punt de projecte. A més, 
com la seva característica de potencia absorbida creix ràpidament amb el cabal, 
s’ha de tenir molt de compte amb el càlcul de la pressió necessària en la 
instal·lació per no sobrecarregar-lo. 

 Podem veure una imatge d’un dels dos ventiladors a la figura 5. 
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Figura 5. Ventilador radial de la instal·lació. 

 

Els ventiladors de la nostra instal·lació, treballant en condicions nominals, 
ofereixen la corba  !"#$  que es mostra a la figura 6: 

 

Figura 6. Corba  !"#$  de la instal·lació. 
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2.2.3. Xarxa de conductes. 

La xarxa de conductes és l’encarregada de transportar l’aire a tractar i el tractat. 
Condueix l’aire des de l’exterior i l’interior fins la bomba de calor on l’aire es 
tractat, i després transporta aquest cabal d’aire tractat fins als punts de 
subministrament, que en aquesta instal·lació son difusors situats estratègicament 
per la xarxa de conductes. 

 

Figura 7. Xarxa de conductes. 

Està formada per una sèrie de ramificacions de conductes rectangulars de fibra 
de vidre. 

El ramal principal de la instal·lació té unes dimensions exteriors de 600x450 mm 
i un espessor de 30 mm, el que equival a una area de pas de 1836 cm2. 

Per veure de forma detallada la configuració dels ramals consultar l’apartat 2.4. 
Plànols de la instal·lació. 

2.2.4. Difusors. 

El difusor d’aire és un dispositiu que permet difondre la corrent d’aire tractat que 
circula per la xarxa de conductes fins al local d’una forma homogènia, silenciosa i 
sense provocar malestar als ocupants del local climatitzat, sempre i quan la seva 
distribució i elecció sigui correcta. 

A la instal·lació trobem un total de 7 difusors circulars. Cada un dels difusors pot 
ser tancat o obert de forma individual segons les necessitats de climatització 
necessàries en cada moment. 
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Figura 8. Difusor circular de la instal·lació. 

Per consultar la disposició dels difusors en els conductes de ventilació de la 
instal·lació consultar l’apartat 2.4. Plànols de la instal·lació. 

2.2.5. Extracció. 

 

L’extracció d’aire del local per tal de evitar sobrepressions al recinte es fa 
mitjançant una reixa amb dos àleps mòbils que permeten la sortida de l’aire del 
local cap al exterior. 
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Figura 9. Reixa d’extracció. 

 

2.3. Sensors, transductors, transmissors i  
actuadors instal·lats. 

2.3.1. Sensors / Transductors. 

El sensor és un dispositiu que, a partir de l’energia del medi on realitza la 
mesura, proporciona un senyal útil que és funció de la magnitud física mesurada. 
Els sensors constitueixen l’element primari de la cadena de mesura i les seves 
característiques estan íntimament lligades al principi utilitzat per la mesura: així 
doncs, es pot parlar de sensors capacitius, resistius, inductius, de radiació, etc. 

Generalment, els sensors tenen una resposta poc adequada, bé pel nivell de 
tensió o corrent que proporcionen, o bé pel seu comportament no lineal. Un 
condicionador de senyal és un bloc electrònic capaç de solventar aquests 
aspectes no desitjats. El conjunt de sensor més condicionador de senyal rep el 
nom de transductor.  

 

 

Figura 10. Transductor. 
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Per tant, podem dir que un transductor és un dispositiu que proporciona una 
sortida útil com a resposta a una certa quantitat física mesurada. 

 

A la instal·lació trobem els següents transductors: 

 Sauter EGH 112. (x3) 

 Sauter EGH 120. (x1) 

 Sauter EGH 130. (x1) 

 Sauter SDU 101. (x1) 

 

 Sauter EGH 112. 

Transductor de conducte convertidor d’humitat i temperatura en una senyal 
elèctrica estàndard continua de 0 a 10 V. Incorpora un sensor de níquel per a la 
temperatura i un sensor capacitiu per a la humitat. 

 

 

Figura 11. Sauter EGH 112. 

 

La relació de temperatura i humitat amb la senyal de sortida ve donada per la 
següent gràfica: 
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Figura 12. Relació temperatura i humitat respecte tensió. 

 

Per a més informació sobre el transductor Sauter EGH 112 consultar l’apartat 2.1 
de l’annex Catàlegs. 

 Sauter EGH 120. 

Transductor de paret convertidor d’humitat en una senyal elèctrica estàndard 
continua de 0(2) a 10V o de 0(4) a 20 mA. Incorpora un sensor capacitiu per a la 
humitat. 

 

 

Figura 13. Sauter EGH 120. 

 

La relació d’humitat amb la senyal de sortida ve donada per la següent gràfica: 
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Figura 14. Relació d’humitat respecte tensió. 

 

Per a més informació sobre el transductor Sauter EGH 120 consultar l’apartat 2.2 
de l’annex Catàelgs. 

 Sauter EGH 130. 

Transductor d’humitat i temperatura de paret en condicions normals en una 
senyal elèctrica continua de 0 a 10 V. 

Incorpora un sensor de níquel per a la temperatura i un sensor capacitiu per la 
humitat. 

 

 

Figura 15. Sauter EGH 130. 

 

La relació de temperatura i humitat amb la senyal de sortida ve donada per la 
següent gràfica: 
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Figura 16. Relació de temperatura i humitat respecte tensió. 

 

Per a més informació sobre el transductor Sauter EGH 130 consultar l’apartat 2.3 
de l’annex Catàlegs. 

 Sauter SDU 101. 

Transductor de sortida elèctrica continua de 0(2) a 10 V o de 0(4) a 20 mA, per 
mesurar diferencies de pressió en àrees de sobre o sota-pressió. 

El model es el F004 que mesura en un rang de pressió de 0 a 1000 Pa. 

 

 

Figura 17. Transductor SDU 101. 
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La relació de diferencia de pressió amb la senyal de sortida ve donada per la 
següent gràfica: 

 

 

Figura 18. Relació  P respecte tensió. 

 

Per a més informació sobre el transductor Sauter SDU 101 consultar l’apartat 2.4 
de l’annex Catàlegs. 

2.3.2. Actuadors. 

Es pot definir un actuador (o manipulador, en un context mecànic) com un 
dispositiu capaç de proporcionar una sortida, generalment mecànica, que pot 
provocar una acció o efecte sobre un sistema. En la majoria d’ocasions, interessa 
que els actuadors admetin una entrada elèctrica, sigui tensió o sigui corrent que, 
típicament, procedirà de la sortida del controlador. 

A la instal·lació trobem els següents actuadors: 

 Sauter ASM 123S. (x2) 

 Schneider Altivar 28. (x2) 

 

 Sauter ASM 123S. 

Actuador de posicionament que acoblat al eix d’una vàlvula, per exemple de 
papallona, permet controlar la seva posició mitjançant una senyal d’entrada 
enviada a l’actuador des de un sistema de control. 
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Figura 19. Sauter ASM 123S. 

El dispositiu Sauter ASM 123S té un par de 15 N·m i la seva posició ve 
determinada per una senyal analògica d’entrada de 0 a 10 V que es regeix per la 
relació representada a la figura 20. 

 

 

Figura 20. Relació tensió d’entrada / % obertura.  

 

L’actuador a més disposa d’una sortida anàlogica de 0 a 10 V que envia una 
senyal en funció del % d’obertura de la vàlvula. La relació de tensió i % 
d’obertura d’aquesta senyal segueix la mateixa relació que la senyal de sortida, 
mostrada a la figura 20.  

 

Per a més informació relativa al present actuador consultar l’apartat 2.5 de 
l’annex Catàlegs. 

 Schneider Altivar 28. 

L’actuador Schneider Altivar 28 és una variador de freqüència. Un variador de 
freqüència és un sistema destinat al control de la velocitat rotacional d’un motor 
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de corrent alterna per mitjà del control de la freqüència d’alimentació 
subministrada al motor. 

Els variadors de freqüència treballen sota el principi de que la velocitat síncrona 
d’un motor de corrent alterna, ve determinada per la freqüència de la corrent 
alterna que l’alimenta i el número de pols de l’estator, segons la següent equació 
2.1: 

 

 & '( )*+,-
.

 (2.1) 

On: 

 N: velocitat rotacional del motor (rpm). 

 f: freqüència de la corrent alterna que alimenta el motor (Hz). 

 p: número de pols a l’estator del motor. 

 

Per a més informació tècnica sobre aquest actuador consultar l’apartat 2.6 de 
l’annex Catàlegs. 

2.4. Plànols de la instal·lació. 
A la figura 21 podem veure una representació en 3D de la disposició de de la 
xarxa de conductes, difusors i bomba de calor. 

 

 

Figura 21. Esquema 3D de la instal·lació. 

 

A la figura 22 hem representat el plànol en 2D de la instal·lació de climatització. 
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Figura 22. Plànol 2D de la instal·lació. 

 

Llegenda del plànol: 

 

 Xarxa de conductes de ventil·lació. 

 Difusors. 

 Unitat de tractament d’aire. 

 Vàlvules. 

 Transductor EGH 112. 

 Transductor EGH 120. 

 Transductor EGH 130. 

 Transductor SDU 101. 

 Actuador ASM 123. 

 Armari elèctric, actuadors Schneider Altivar 28 i PLC. 

1. Aire exterior. 

2. Aire de recirculació. 
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3. Aire d’extracció. 

4. Aire al laboratori de calor-fred. 

5. Aire a altres locals. 



CAPÍTOL 3: 

NORMATIVA

El present projecte, com es obvi, no te per objectiu fer el càlcul i 
dimensionament d’una instal·lació, i partim de la base de que la instal·lació està 
projectada i construïda seguint tota la normativa vigent aplicable. Tot i així farem 
un breu incís en les condicions de confort de temperatura i humitat que es marca 
en el RITE 2007, degut a que és un factor que intervé en el nostre projecte. 

3.1. Condicions de confort. 
L’apartat 1.1.4.1.2 ‘Temperatura operativa i humitat relativa’ de la Instrucció 
Tècnica 1del RITE 2007 diu que: 

“1. Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat 
relativa s’han de fixar en base a la activitat metabòlica de les persones, el seu 
grau de vestimenta i el percentatge estimat d’instatisfets (PPD), segon els 
següents casos: 

a. Per persones amb activitats metabòliques sedentàries de 1,2 met, amb grau 
de vestimenta 0,5 clo a l’estiu i 1 clo a l’hivern i un PPD d’entre el 10 i el 15 
%, els valors de la temperatura operativa i de la humitat relativa estaran 
compresos entre els límits indicats a la taula 1: 

 

Taula 1. Condicions interiors de disseny. 

Estació Temperatura operativa 

ºC 

Humitat relativa 

%

Estiu 23...25 45...60 

Hivern 21...23 40...50 
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b. Per valors diferents de l’activitat metabòlica, grau de vestimenta i PPD de 
l’apartat a. És vàlid el càlcul de la temperatura operativa i la humitat relativa 
realitzat pel procediment indicat a la norma UNE-EN ISO 7730. 

2. Al cambiar les condicions exteriors la temperatura operativa es podrà variar 
entre els dos valors calculats per les condicions extremes de disseny. Es podrà 
admetre una humitat relativa del 35% en les condicions extremes d’hivern 
durant curts períodes de temps.” 

 

Per tant, en el nostre cas, tot i que l’usuari de la solució de control 
desenvolupada en aquest projecte podrà escollir la temperatura operativa i la 
humitat relativa que desitgi, s’haurien de seleccionar valors de temperatura i 
humitat compresos entre els indicats per la taula 1 de la secció 1.a. de l’apartat 
del RITE a dalt mencionat. 

 



CAPÍTOL 4: 

SISTEMA DE CONTROL 

Per tal d’automatitzar la climatització del local sobre el que estem treballant, 
necessitem un hardware de control que, correctament programat, governi i 
controli els actuadors presents a la instal·lació en funció de les dades obtingudes 
pels sensors i les senyals de consigna establertes per l’usuari. 

Després d’un estudi i anàlisi de les diferents solucions de control disponibles en 
el mercat, que és pot veure de forma detallada en el Capítol 5 de l’Avantprojecte, 
hem seleccionat el PLC com a solució idònia. 

4.1. Definició PLC 
Un PLC (Programmable Logic Controller, Controlador Lògic Programable) és un 
autòmat programable que utilitza un microprocessador com a CPU. 

 

Un autòmat programable (definició IEC 61131) és un sistema electrònic 
dissenyat per a ser utilitzat en un entorn industrial, el qual utilitza una memòria 
programable per a l’emmagatzematge intern d’instruccions orientades a l’usuari, 
per a implantar unes solucions específiques tals com funcions lògiques, 
seqüències, temporitzacions , comptatge i funcions aritmètiques, amb la finalitat 
de controlar, mitjançant entrades i sortides, digitals i analògiques, diversos tipus 
de màquines i processos. 

 

Els PLC són la solució més extesa en el món de l’automatització industrial, ja que 
presenten tot un seguit de avantatges que els fan idonis per aquest ús, que de 
fet és pel que es van crear. 

 

Presenten una gran versatilitat, ja que un mateix PLC (amb els seus 
corresponents mòduls) es pot emprar en infinits treballs d’automatització (molt 
útil quan el procés productiu canvia sovint), a més de permetre constant 
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modificacions/millores sobre una mateixa automatització. Presenten llenguatges 
de programació relativament senzills que faciliten l’ús. A més molts d’ells, 
incorporen una interfície HMI que permet una comunicació molt visual entre 
l’usuari i el PLC quan aquest està en funcionament. Econòmicament parlant, el 
preu actuals dels PLC permet que tothom en pugui tenir accés. 

4.2. Mòduls del PLC 

4.2.1. 750-841 Controlador de bus de camp Programable. 

És el mòdul principal del PLC i a partir del qual es van afegint la resta de mòduls 
necessaris a les exigències de control de la instal·lació. 

Aquest controlador de bus de camp és compatible amb tots els mòduls d’entrada 
i sortida de la sèrie 750 de WAGO. El controlador es configura automàticament, 
creant una imatge del procés local que pot incloure mòduls analògics, digitals o 
especials. 

Aquest mòdul es caracteritza per permetre la connexió del sistema WAGO   I/O 
  SYSTEM com a esclau d’una xarxa Ethernet. 

El controlador es adequat per a velocitats de transferència de dades de 10 Mbit/s 
i 100 Mbit/s. Programable segons l’estàndard IEC 61131-3 i utilitza una memòria 
de programa de 512 KB, una memòria de dades de 128 KB, i una memòria 
retentiva de 24 KB. Està basat en una CPU de 32 bits multitasca i té una bateria 
de recolzament amb un rellotge a temps real. 

 

 

Figura 23. Mòdul 750-841. 

 

Per a mes informació sobre el mòdul 750-841 consultar l’apartat 1.1 de l’annex 
Catàlegs. 
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4.2.2. 750-459 Mòdul d’Input. 

Mòdul d’entrada de dades analògiques dissenyat per rebre entrades estàndards 
de dades de 0 a 10 V. La senyal d’entrada està elèctricament aïllada i es 
transmet amb una resolució de 12 bits. Cada mòdul disposa de un total de 4 
entrades de dades analògiques. 

 

 

Figura 24. Esquema Mòdul 750-459. 

 

Més informació tècnica del mòdul 750-459 al apartat 1.2 de l’annex Catàlegs. 

4.2.3. 750-550 Mòdul d’Output. 

El mòdul de sortida de dades 750-550 genera una senyal analògica elèctrica 
estandarditzada de 0 a 10 V. La senyal de sortida està elèctricament aïllada i 
transmet amb una resolució de 12 bits. Cada mòdul té 2 sortides de dades 
analògiques. 
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Figura 25. Esquema mòdul 750-550. 

 

Per conèixer informació tècnica addicional d’aquest mòdul consultar l’apartat 1.3 
de l’annex Catàlegs. 

4.2.4. 750-600 Mòdul final. 

Un cop ensamblats el controlador de bus de camp i els mòduls de I/O 
seleccionats, al final es monta el mòdul 750-600. 

Aquest completa el circuit intern de dades i assegura un correcte flux de  dades. 

 

 

Figura 26. Esquema mòdul 750-600. 
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Per a més dades consultar l’apartat 1.4 de l’annex Catàlegs. 

4.2.5. 787-612 Font d’alimentació. 

Font d’alimentació encarregada de subministrar la potència necessària al 
controlador de bus programable i als diferents mòduls acoblats. Subministra una 
corrent continua de 24 V / 2.5 A. 

 

 

Figura 27. Font d’alimentació 787-612. 

 

Més informació tècnica de la font d’alimentació 787-612 a l’apartat 1.5 de l’annex 
Catàlegs. 

4.3. Software de programació. 

4.3.1. CodeSYS. 

CodeSYS és un dels sistemes de programació de l’estàndard IEC 61131-3 més 
comuns per a PLCs i reguladors industrials. Permet programar autòmats de 
diferents fabricants, així com generar el codi per alguns microprocessadors i 
DSPs. 
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Figura 28. Logo software CodeSys 

 

Suporta els cinc llenguatges de programació estàndard, disposa de visualització 
integrada, a més d’un simulador offline. 

Es tracta d’un software de programació obert i es pot descarregar, inclòs un 
manual d’ajuda en línea molt complet, directament de la pàgina de fabricants 
dels PLCs, www.wago.com. 

Aquest programa permet crear els programes de control, a més de comunicar-se 
amb l’autòmat, via Ethernet, i transmetre’l l’informació.  

4.4. Connexionat elèctric. 
En aquest apartat representarem de forma esquemàtica els circuits elèctrics 
muntats en la instal·lació. La part central de circuiteria es troba emplaçada en el 
armari de connexions de la instal·lació. 
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Figura 29. Armari elèctric de la instal·lació. 

4.4.1. Armari connexionat elèctric. 

A la figura 30 hem representat el connexionat de les regletes de dalt a l’esquerre 
de l’armari elèctric (veure figura 29). És el punt on es concentren totes les 
senyals elèctriques dels sensors i actuadors de la instal·lació, així com la seva 
alimentació. 
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Figura 30. Connexionat elèctric. 

A on: 

 A – Alimentació 
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 I – Senyal d'Input 

 O – Senyal d'Output 

 M – Neutre 

1. Humitat relativa exterior (HR1) 

2. Temperatura exterior (T1) 

3. Humitat relativa mescla (HR3) 

4. Temperatura mescla (T3) 

5. Humitat relativa aire de subministre (HR5) 

6. Temperatura aire de subministre (T5) 

7. Humitat relativa interior (HR2) 

8. Humitat relativa interior (HR2) 

9. Temperatura interior (T2) 

10.Posició actual electro-vàlvula interior 

11.Senyal per posicionar electro-vàlvula interior 

12.Posició actual electro-vàlvula exterior 

13.Senyal per posicionar electro-vàlvula exterior 

14.Pressió diferencial 

4.4.2. Relació de connexions d’entrada i sortida del PLC. 

En l’esquema de la figura 32 hem representat la connexió elèctrica de les 
diferents senyals d’input i output del PLC que veiem a la figura 31. 

 

 

  

Figura 31. PLC. 
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Figura 32. Connexionat PLC en relació a les variables. 
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4.4.3. Etapa de potència. 

 

Degut a que la sortida de senyal del mòdul 750-550 del PLC no genera prou 
potència per moure l’actuador ASM 123 hem de instal·lar una etapa de potència 
entre els dos. Com que tenim dos actuadors Sauter ASM 123 necessitarem una 
etapa de potència de dos canals. 

 

 

Figura 33. Etapa de potència. 

El connexionat elèctric de la etapa de potència es mostra a la figura 34. 

 

 

Figura 34. Esquema elèctrica de la etapa de potència. 

 



 

CAPÍTOL 5: 

CICLES DE 

CONDICIONAMENT

D’AIRE

Climatitzar es proporcionar a un espai tancat les condicions més convenients per 
a la salut o per a la comoditat. Hi ha dos processos típics a l’aire condicionat, el 
d’estiu, quan a l’aire exterior se li extreu calor i humitat abans de distribuir-lo al 
local climatitzat, i el d’hivern, quan a l’aire exterior se li fa una aportació de calor 
i humitat abans de la seva distribució. 

5.1. Procés típic de condicionament d’aire a 
l’estiu. 

A l’estiu, en el nostre cas (zona mediterrània), el més usual es haver de refredar 
l’aire d’un recinte i deshumectar-lo. 

Partim del supòsit que el local rep unes càrregues internes i externes. Per 
contrarrestar aquesta potència calorífica hem d’emprar aire que estigui més fred 
i menys humit que l’aire del local que desitgem climatitzar. 

 

 

 

 

 

 - 36 - 



Sistema de gestió i control equip laboratori

4 

1 

5 
UAA 

3 

/$ 0 ' /1$  /2$ ' /$ 3 /$ 1 

#$  

4*5 /*$  

/6$ 5 4$60 

2 
/75$ 47 /1$  

Local 

Exterior 

 

Figura 35. Esquema del balanç energètic del local. 

Al nostre local farem arribar aire fred procedent de la bomba de calor instal·lada 
en aquest; aquesta aire provindrà del propi local, més una aportació d’aire 
exterior a efectes de ventilació; es deixa escapar una porció igual a la del aire 
exterior. Com que l’aire surt del local més humit que l’aire subministrat, haurem 
de compensar aquesta diferencia m a rtació /6$ , que serà igual a: a b un  apo

 /$ 6 $ (6* 3((/$ 67  (5.1) (' (/

Suposarem que aquesta aportació /6$  es generarà al mateix local (transpiració 
dels ocupants i evaporació d’aigua de les diverses instal·lacions d’experimentació 
que trobem al laboratori). 

 

Efectuant un balanç d’energia sobre el local de la figura 35, obtenim: 

 

 89$ , 47 : 46; , /6 : #$ ' /$ < , 4* (5.2) 

Si aïllem #$ : 

 

 

 #$ ' /$ <=4* 3 47> 3 46; , /$ 6 (5.3) 

 

Dividim l’anterior equació per /<$ , la fracció d’aire sec de /$  i aplicant: 

 

 4 ' ?.< , @ : A=B+ : ?.6 , @> (5.4) 

 

Obtenim: 
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 C ' ?.<=@* 3 @7> : B+=A* 3A7> : ?.6=A* , @* 3A7 , @7> 3 46;=A* 3A7> (5.5) 

 

Arreglem l’anterior equació sumant i restant ?.6 , A7 , @*, i agrupant termes: 

 

 ? = A ?. , A * , A * .6) C ' .< @* 3 @7> : B+= * 3A7> : 6=A* , @* 3A7 , @7> : ?.6 7 , @ 3 ?.6 7 , @ 3 46;=A* 3A7> (5

 C ' ?.<=@* 3 @7> : B+=A* 3A7> : ?.6 , A* , @* 3 ?.6 , A7 , @7 : ?.6 , A7 , @* 3 ?.6 , A7 , @* 3 46;=A* 3A7>

 7(5. ) 

 C ' ?.<=@* 3 @7> : B+=A* 3A7> : ?.6 , @*=A* 3A7> : ?.6 , A7=@* 3 @7> 3 46;=A* 3A7> (5.8) 

 

Finalment obtenim: 

 

 C ' D?.< : ?.6 , A7E=@* 3 @7> : DB+ : ?.6 , @* 3 46;E=A* 3A7> (5.9) 

 

Analitzem t r equació:  l’an erio

 ?.< : ?.6 , A7 és el calor específic de l’aire humit de subministrament i el 
representarem per cpm. Tot i que considerarem cpm un valor constant, hem 
de fer notar que el seu valor varia amb el contingut d’humitat, però 
l’aproximació a un valor constant que farem provoca un error mínim i 

. acceptable

 B+ : ?.6 , @* és l’entalpia del vapor d’aigua contingut a l’aire a la 
temperatura t2 i la designarem per hw2. 

 hw2-hwe es el calor de vaporització a la temperatura t2 en aquest cas, i el 
designarem per L. 

Per tant: 

 

 C ' ?.F=@* 3 @7> : B=A* 3A7> (5.10) 

 

El primer terme de l’equació anterior és el calor, o energia per unitat de massa, 
que cal emprar per passar de la temperatura t5 a t2. De forma anàloga, el segon 
terme representa el calor utilitzat en modificar la humitat des de W5 fins a W2. El 
primer terme és el calor sensible, i el denotarem per qs. El segon terme és el 
calor latent, i el denotem per ql. 

 

Per tant: 

 

  (5.11) CG ' ?.F=@* 3 @7>

 CH ' B=A* 3A7> (5.12) 
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Si multipliquem les dos anteriors equacions pel cabal màssic d’aire sec ma 
obtenim la potència sensible i la potencia latent: 

 

  (5.13) #$G ' /$ < , ?.F=@* 3 @7>

 #$ H ' /$ < , B=A* 3A7> (5.14) 

 

Com hem mencionat anteriorment, en els càlculs que realitzem amb aquestes 
equacions utilitzarem uns valors de cpm i L constants. En el interval de 
temperatures que ens mourem, típics del aire condicionat, es consideren 
acceptables els valors de: 

 

 cpm = 1,025 kJ/kgK 

 L = 2470,3 kJ/kgK 

 

La relació qs/(qs + ql) rep el nom de factor de calor sensible (FCS). 

 

 IJK ' LM
=LMNLO>

'
PQR=STUSV>

PQR=STUSV>NW=XTUXV>
 (5.15) 

 

Dibuixem un cicle clàssic de refrigeració d’estiu sobre un diagrama psicomètric, 
on representem el procés implícit en la figura 35 (figura 36): 
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! 

" 

Figura 36. Cicle de refrigeració d’estiu. 

 

A la figura 36 podem veure que: 

 

 YZ[ \ ' XTUXV

STUSV
 (5.16) 

 

On tan( ) és la pendent de la recta 25, recta anomenada recta tèrmica del local.  

Retocant l’equació 5.15 arribem a: 

 

 
XTUXV

STUSV
'

PQR
W

)U]^_

]^_
 (5.17) 

 

Per tant: 

 

 YZ[ \ '
PQR
W

)U]^_

]^_
 (5.18) 

 

 - 40 - 



Sistema de gestió i control equip laboratori

L’aire que ha de sostraure el calor latent i sensible que rep el local és aire que té 
una temperatura i humitat (t5 i W5) tals que compleixin la equació 5.15, o el que 
es el mateix, qualsevol punt de la recta 52, la inclinació de la qual ve donada per 
5.18. 

 

Una de les característiques de tota UAA és que l’aire en les condicions 5 no surt 
saturat, sinó en unes altres condicions que venen determinades pel factor de by-
pass de la bateria. Per tant, el punt 5 ha de complir dos condicions: 

Que la relació de les rectes 34 i 54 sigui igual al factor de by-pass de la bateria. 

Que la inclinació de la recta 52 compleixi la equació 5.18. 

Arrel de les equacions 5.13 i 5.14 definim dos conceptes derivats d’aquests, la 
potència calorífica sensible equivalent i la potència calorífica latent equivalent, on 
a més a més de tenir en compte la potència calorífica sensible i latent del local, 
afegim la porció de potència calorífica sensible i latent de l’aire de ventilació que 
arriba inalterat al local. Aquest fet es degut a la configuració constructiva de la 
bateria, ja que part de l’aire que circula per la UAA no entra en contacte amb el 
serpentí de la bateria i no veu modificada la seva temperatura ni humitat. 
Aquesta porció d’aire està relacionat amb el cabal total pel factor de by-pass 
esmentat anteriorment. 

Aquesta potencia calorífica de la porció d’aire de ventilació no tractat es pot 
determinar fàcilment amb les següents equacions: 

 

 1  (5.19) #$ `G ' /$ < , a , ?.F=@) 3 @*>

 #$ `H ' /$ <1 , a , B=A) 3A*> (5.20) 

 

Per tant: 

 

 # 0 ' :/ 1 ) @ <1 @ > (5.21) $G #$G $ < , a , ?.F=@ 3 @*> ' /$ < , ?.F= * 3 @7> : /$ , a , ?.F= ) 3 @*

 #$ H0 ' #$ H :/<1 , a , B=A) 3A*> ' /$ < , B=A* 3A7> : /$ <1 , a , B=A) 3A*> (5.22) 

Sabem que /< ' /<1 :/<2, per tant: 

 

'

 
F$ bc
F$ b

 
SdUSe
SdUST

 (5.23) 

 
SVUSf
SeUSf

' a (5.24) 

 

Combinant i simplificant les equacions 5.21, 5.22, 5.23 i 5.24 obtenim: 

 

 #$G0 ' /$ < , ?.F=g 3 a>=@* 3 @h> (5.25) 
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 #$  ! " #$ % & '() * +,(-. * -/, (5.26) 

 

De forma anàloga a la que hem definit el FCS (equació 5.15), podem definir un 
factor de calor sensible equivalent que vindrà determinat per: 

 

 0123 "
4$56

4$5674$ 86
 (5.27) 

 

La recta 24, anomenada recta tèrmica efectiva serà: 

 

 9:; < "
=>?=@

A>?A@
"

BCD

E

F?GHIJ

GHIJ
 (5.28) 

 

Amb aquesta equació podem determinar exactament quin es el punt 4, punt de 
rosada de la UTA. En el diagrama psicomètric basta amb dibuixar una recta que 
passi pel punt 2 i tingui la inclinació donada per l’equació 5.28. El punt on es 
creuin aquesta recta i la corba que determina el 100 % d’humitat relativa serà el 
punt 4. 

Als diagrames psicomètrics trobem una escala auxiliar del FCS que ens permet 
realitzar aquesta operació directament de forma gràfica. Però, en el nostre cas, 
la farem de forma numèrica. Mitjançant l’equació 5.28 i: 

 

 -/ " KLMN)OP
Q&RS5

T?Q&RS5
 (5.29) 

 

On  =100 %. Per tant, ens queda un sistema amb dos equacions i dos 
incògnites, t4 i W4. 

Un altre concepte útil és el de calor total general, U$
A, que s’obté de la següent 

forma: 

 

 U$
V " U$

W! X U$
 ! X #$ %Y & ZR[(\F * \.,() * +, X #$ %Y & '(-F * -.,() * +, (5.30) 

 

Si descomponem el calor sensible i latent equivalent, en calor sensible i latent 
més el de ventilació: 

 

 U$
V " U$

W X U$
 X #$ %Y & ZR[(\F * \., X #$ %Y & '(-F * -., X #$ %Y & ZR[(\F * \.,() * +, X #$ %Y & '(-F * -.,() * +,

 (5.31) 

 

Operant arribem a: 
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Substituïm #$ %Y per #%$ _* _#%`$  en l’equació 5.32 i obtenim: 

 

 U$
A " #$ %` & ]. X #$ %Y & ]F * #$ % & ]^ (5.33) 

 

Els dos primers termes de l’equació 5.33 es podem substituir per #$ % & ]a, 
obtenint: 

 

 U$
V " #$ %(]a * ]^, (5.34) 

 

Aquest calor total general es un concepte molt important, ja que és el calor 
absorbit a l’aire per part de la UTA, i per tant, es un concepte essencial a 
conèixer a efectes de càlcul i dimensionament de la instal·lació. 

La diferencia d’entalpies h3 i h5 la podem expressar com: 

 

 ]a * ]^ " ZR[(\a * \^, X '(-a * -^, (5.35) 

 

De tal forma, que com hem fet anteriorment, podem diferenciar entre calor total 
sensible, i calor total latent: 

 

  (5.36) U$
VW " #$ % & ZR[(\a * \^,

 U$
V " #$ % & '(-a * -^, (5.37) 

 

Podem definir un nou coeficient anomenat factor de calor sensible de la màquina, 
FCSM, que definirem de forma anàloga a com ho vam fer amb el FSC i el FCSE: 

 

 012b "
4$c5

4$c574$c8
"

[$ d&BCD(Ae?Af,

[$ d&BCD(Ae?Af,7[$ d&E(=e?=f,
 (5.38) 

 

La inclinació de la recta 35 o 34 representada al diagrama psicomètric de la 
figura 36, està donada per aquest coeficient, i es relaciona per la següent 
equació: 

 

 9:; g "
=e?=f

Ae?A@
"

BCD

E

F?GHIh

GHIh
 (5.39) 

  

 - 43 - 



Jordi Muela Castro 

5.2. Procés típic de condicionament d’aire a 
l’hivern. 

 

Al realitzar el condicionament d’hivern amb aire calent, ‘menyspreem’ la càrrega 
latent en el càlcul de la instal·lació. Això es degut a que tenim dos partides 
contraposades. Una partida que és, bàsicament, l’energia que hem d’utilitzar en 
evaporar l’aigua necessària per portar la humitat exterior a la interior. I una altre 
partida deguda a la ocupació, que té un sentit contrari a l’anterior partida i que, 
per tant, es contraresten. 

 

El procés de condicionament consisteix en una mescla d’aire interior i exterior, 
una humidificació fins arribar a la humitat del local, i un escalfament sensible fins 
a les condicions de subministrament del local. Alternativament, es pot realitzar 
una segona variant del procés on primer es produeix l’escalfament sensible i 
posteriorment fem la humidificació. 

 

El primer procés explicat en el paràgraf anterior el podem veure representat 
sobre un diagrama psicromètric a la figura 37: 

 

 

Figura 37. Cicle de calefacció d’hivern. 
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El càlcul dels paràmetres psicromètrics és molt senzill. La temperatura t5 de l’aire 
de subministrament s’assigna aleatòriament (però amb un criteri coherent), 
tenint en compte que no ha de sobrepassar els 50 ºC. El caudal d’aire de 
subministrament es calcula a partir de: 

 

 U$
W " #$ % & ZR[(\^ * \., (5.40) 

 

El punt 3, que correspon a la mescla de l’aire exterior i l’aire interior, s’obté a 
partir de: 

 

 
A>?Ae
A>?Ai

"
[$ dj

[$ d
 (5.41) 

 
Un cop obtingut el punt 3, el punt 4 es pot calcular de forma gràfica seguint una 
línea de temperatura humida constant fins a creuar horitzontalment amb la 
humitat del local. Per obtenir el punt 4 per càlcul: 
 

 ]a k ]/ " ZR% & \/ X -/('l X ZRm & \/, (5.42) 

 
Si aïllem t4: 
 

 \/ "
ne?=@&Eo

BCd7=@&BCS
 (5.43) 

 
La potencia de calefacció serà: 
 

 U$
B " #$ % & ZR[(\^ * \/, (5.44) 

 

Si el condicionament d’aire es realitza per la segona variant, primer escalfant i 
després humidificant, el càlcul dels paràmetres psicromètrics varia lleugerament. 
El cabal es calcula igual, amb la equació 5.40, assignant una t5, com en el cas 
anterior, inferior a 50 ºC. 

El cicle representat sobre un diagrama psicromètric d’aquesta variant del 
condicionament d’aire al hivern el veiem representat a la figura 38: 
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Figura 38. Cicle de calefacció d’hivern 

 

La temperatura t4 s’obté a partir de: 

 

 ]^ k ]/ " ZR% & \/ X -/('l X ZRm & \/, (5.45) 

 

aïllant t4: 

 

 \/ "
ne?=@&Eo

BCd7=@&BCS
 (5.46) 

 

I en aquest cas, la potencia de calefacció serà: 

 

 U$
B " #$ % & ZR[(\/ * \a, (5.47) 
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5.3. Variables de control. 
En els dos apartats anteriors d’aquest capítol hem analitzat teòricament els dos 
cicles de condicionament d’aire, relacionant empíricament les multituds de 
variables termodinàmiques que hi intervenen (temperatures, humitats, cabals, 
potències, etc.). En aquest apartat analitzarem de forma analítica, tenint present 
la realitat de la nostra instal·lació, com podem controlar els cicles de 
condicionament d’aire alterant una o diverses variables. 

 

Per poder alterar de forma activa alguna de les variables necessitem elements 
físics que interactuïn i influeixin sobre una o diverses de les variables; aquests 
elements son els actuadors. 

Com hem presentat en l’apartat 2.3.2. del present projecte, a la nostra 
instal·lació disposem de dos actuadors diferents,  electro-vàlvules i variadors de 
freqüència. 

 

Les dos electro-vàlvules estratègicament situades a la nostra instal·lació ens 
possibiliten, en primer terme, poder actuar sobre el cabal de mescla alterant-ne 
la proporció dels dos cabals que hi incideixen, el cabal de ventilació i el cabal de 
recirculació. Com veiem representat a la figura 39, això vol dir poder manipular 
el punt 3 de la instal·lació a la nostra voluntat, podent situar-lo en qualsevol punt 
del segment que uneix els punts 1 i 2. 
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Figura 39. Mescla d’aire. 

 

Aquest punt 3 estarà més a prop del punt 1 com major sigui l’obertura de 
l’electro-vàlvula exterior (major cabal de ventilació) i menor sigui l’obertura de 
l’electro-vàlvula interior (menor cabal de recirculació). Inversament, el punt 3 
restarà més proper al punt 2 com menor sigui l’obertura de l’electro-vàlvula 
exterior (menor cabal de ventilació) i major sigui l’obertura de l’electro-vàlvula 
interior (major cabal de recirculació). 

 

Aquests punts del diagrama psicròmetrics són representacions de les propietats 
psicromètriques (temperatura i humitat) de l’aire a que fan referència. 
Conseqüentment, el que ens permeten manipular les dos electro-vàlvules, són la 
temperatura i la humitat de l’aire de mescla. Com aquest aire de mescla es el 
que passa a ser tractat per la UTA, manipulant aquest aire estem directament 
alterant les condicions de l’aire de subministrament (representat pel punt 5). 
Mitjançant el software de control apropiat podem aconseguir que l’aire de 
subministrament sigui requerit per a mantenir unes condicions de confort 
establertes al local climatitzat. 

 

Una segona variable del procés que podem manipular gràcies a les electro-
vàlvules, tot i que amb certes limitacions, és el cabal d’aire #$ %. 
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Si treballem amb unes obertures d’ambdues vàlvules relativament petites, 
estarem creant un increment de fregament fluid a la nostra xarxa. Aquest 
increment del fregament fluid provoca un augment de la pèrdua de pressió de la 
nostra xarxa, que òbviament es veu traduït en un menor cabal de 
subministrament. 

Tot i que les vàlvules són de papallona, i per tant isoporcentuals, i és podria 
contemplar la viabilitat d’aquest control, el control de cabal per aquest mètode 
presenta complicacions i no és recomanable. 

 

Figura 40. Cabal en funció de l’obertura. 

 

L’altre actuador de la instal·lació, el variador de freqüència, si que ens permet un 
control òptim del cabal. 

Els variadors de freqüència ens permeten regular la freqüència a la que treballen 
els dos ventiladors presents a la instal·lació. Variant aquesta freqüència podem 
variar a la nostra voluntat la velocitat de gir dels ventiladors, i conseqüentment, 
modificar el cabal que circula a la nostra gràcies. 

Això es degut a que el increment de pressió que generen els ventilador en el fluid 
(l’aire), es funció de la velocitat de gir (rpm) dels ventiladors.  

 

En resum, amb els actuadors presents a la nostra instal·lació podem alterar les 
condicions de l’aire de mescla i el cabal que hi circula per la xarxa de conductes. 
Per tant, amb una o ambdues possibilitats de control hem de poder, mitjançant 
l’adequat software de control, garantir les condicions de confort que es vulguin 
establir al local climatitzat. 

 



CAPÍTOL 6: 

ALGORITME DE 

CONTROL

En aquest capítol explicarem detalladament el raonament seguit per 
desenvolupar l’algoritme de control, exposarem el codi font de l’algoritme i quina 
interfície home-màquina (HMI) hem desenvolupat. 

6.1. Objectiu de l’algoritme de control. 
Un cop analitzat el cicle teòric dels cicles de climatització i analitzant les 
alternatives de control possibles, s’ha optat per regular el sistema utilitzant 
únicament les dos vàlvules, descartant els variadors de freqüències. Es a dir, 
hem optat per desenvolupar un sistema on el que regularem serà la temperatura 
i la humitat de l’aire de mescla (estat 3 de l’aire en l’explicació feta en el capítol 
5 del present projecte). 

Per tant hem de desenvolupar un algoritme capaç d’obtenir la temperatura i 
humitat de consigna introduïdes per l’usuari variant la proporció d’aire exterior i 
aire interior que estaran presents a l’aire de mescla que serà tractat en la bomba 
de calor. 

6.2. Teoria de l’algoritme de control. 
El primer que farem serà passar per un estat de règim estacionari on la major 
part de l’aire de mescla serà aire de recirculació, més proper a la temperatura de 
consigna i que ens permetrà arribar abans a la temperatura desitjada. 

Un cop el sistema detecti que hem arribat a la temperatura desitjada, el sistema 
adoptarà uns primers valors de calor sensible i calor latent en funció de les dades 
presents en les variables del programa obtingues a partir dels sensors. Amb 

 - 50 - 



Sistema de gestió i control equip laboratori

aquests primers valors de QS i QL i amb els valors de consigna de temperatura i 
humitat, obtindrem uns primers valors de temperatura i humitat de 
subministrament teòrics a partir de les equacions: 

 

 \  (6.1) U$
W " #$ % & ZR[( . * \^,

 U$
 " #$ % & '(-. * -^, (6.2) 

 

En el cas de refrigeració d’estiu haurem de tenir en compte en compte la porció 
de calor sensible i latent que arriba inalterat al local, i per tant utilitzarem el QSE i 
el QLE 

 

 U ! " X # Y F \ %Y \ , (6.2) $
W U$

W $ % & + & ZR[(\ * \., " #$ % & ZR[( . * \^, X #$ & + & ZR[( F * \.

 U$
 ! " U$

 X #%Y & + & '(-F * -., " #$ % & '(-. * -^, X #$ %Y & + & '(-F * -., (6.3) 

 

Un cop tenim aquest t5 i w5 teòrics, amb la potència teòrica de la bomba de calor 
i el FCSM instantani d’aquesta en el moment de la lectura, trobem uns valors de 
t3 i w3 teòrics a partir de les equacions: 

 

 V $ & ZR[ * \^, X #$ p( ^, (6.4) U$ " #% (\a % & qa * q

 012b "
4$c5

4$c574$c8
"

[$ d&BCD(Ae?Af,

[$ d&BCD(Ae?Af,7[$ d&E(=e?=f,
 (6.5) 

 

I llavors calculem el cabal de ventilació teòric. Tenim la possibilitat de calcular-ho 
amb temperatura o humitat: 

"
[$ dj

[

 

 
Ae?A>

$ dAi?A>
 (6.6) 

 
re?m>

mi?m>
"

[$ dj

[$ d
 (6.7) 

 

Probablement donin valors diferents segons ho fem per una equació o una altre, i 
per tant hem de trobar un compromís acceptable. 

Primer deixarem un marge de diguem ±0,02 kgw/kga. Tindrem dos nous valors 
d’humitat w3 teòrica, un superior i un altre inferior al que teníem abans, i per 
tant podem calcular dos nous valors de cabal de ventilació. Si el cabal de 
ventilació obtingut per temperatura està comprès entre aquests dos nous valors, 
llavors acceptem aquesta hipòtesi i forcem el cabal de ventilació obtingut per 
temperatura. Gràficament es pot veure a la taula 2, on hem representat els 
valors de cabal de ventilació com a punts, i amb línees els nous valors superior i 
inferior. 
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Taula 2. Compromís cabal ventilació. 

#$ %Y 

Per temperatura Per humitat 

  

 

 

Però també es pot donar el cas de que el cabal de ventilació obtingut per 
temperatures sigui major que el nou valor més gran de cabal de ventilació 
obtingut per humitat, o que el cabal de ventilació obtingut per temperatures sigui 
menor que el valor més petit del cabal de ventilació obtingut per humitat. 

Llavors el que fem es tornar a forçar al compromís. Si succeeix el primer cas, 
rebaixarem la t3 teòrica en 0,5ºC, obtenint un nou valor de cabal de ventilació 
per temperatures més petit que l’original. Si el major valor de cabal de ventilació 
obtingut per humitat, està comprés entre el valor original de cabal de ventilació 
obtingut per temperatura, i el valor de cabal de ventilació obtingut per 
temperatura després de rebaixar 0,5ºC, acceptarem com a bo el valor de cabal 
de ventilació major obtingut per humitat. Representació a la taula 3. 

 

Taula 3. Compromís cabal ventilació. 

#$ %Y 

Per temperatura Per humitat 

  

 

Hipotèticament podria succeir que el menor valor de cabal de ventilació per 
temperatura fos major que el valor més gran de cabal de ventilació obtingut per 
humitats. En aquest cas assumirem que no podem garantir la humitat desitjada 
per l’usuari per a aquella temperatura, i adoptarem com a cabal de ventilació el 
menor obtingut per temperatura. Cas representat a la taula 4. 
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Taula 4. Compromís cabal ventilació. 

#$ %Y 

Per temperatura Per humitat 

  

 

I d’igual forma, en cas de que el cabal de ventilació per temperatura fos menor 
que el valor més petit de cabal de ventilació per humitats, seguirem el mateix 
raonament però de forma invertida. 

Un cop tenim el cabal de ventilació teòric és fàcil conèixer el cabal de 
recirculació: 

 

 s$ t _" _#$ _tu *__#$ tv  (6.8) 

 

Coneixent els dos cabals, posicionem les dos vàlvules per tal d’obtenir de forma 
aproximada aquests dos nous cabals de ventilació i recirculació. 

Un cop posicionades deixem un cert temps perquè s’estabilitzi el sistema, i 
seguidament fem actuar un controlador PID per tal de corregir la possible 
desviació o error dels valors reals als valors de consigna. 

La funció del controlador PID l’explicarem en l’apartat 6.2.1.  

En el algoritme introduirem 4 controladors PID, i actuarà un o un altre segons les 
circumstàncies, ja que els reguladors PID requereixen una cal·libració precisa pel 
seu funcionament i segons diversos factors, és interessant tenir un controlador 
PID configurat per a cada circumstància. 

Per a cada cicle de climatització, estiu i hivern, introduirem dos reguladors PID. 
En el cas de que la temperatura real estigui compresa en un marge diguem de 
±0,5ºC al voltant de la temperatura de consigna, assignarem la tasca de 
correcció de senyal a un PID que estarà configurat per actuar en funció de l’error 
de la humitat real i la humitat de consigna. 

En cas contrari, es a dir, que la diferencia entre la temperatura real del local i la 
temperatura de consigna sigui major a 0,5ºC, assignarem la tasca de correcció 
de senyal a un PID configurat per actuar en aquest cas amb l’error comprès 
entre aquestes dues temperatures. 

Passat un cert temps, i amb uns nous valors de calor sensible i calor latent més 
reals que els del principi, tornem a realimentar el cicle iniciant una nova execució 
de l’algoritme, que ens donarà uns valors més idonis per el posicionament de les 
vàlvules. 

I així indefinidament fins que el cicle s’estabilitzi o les condicions exteriors 
canviïn i el sistema s’hagi de readaptar a aquestes. 
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6.2.1. Acció proporcional integral derivativa (PID). 

Un controlador PID corregeix l’error entre un valor mesurat i el valor que és vol 
obtenir, calculant i després enviant una acció correctora que ajusta el procés.  

L’acció correctora PID està formada per tres termes, l’acció proporcional, 
l’integral i la derivativa. 

L’acció proporcional té per objectiu posicionar proporcionalment el dispositiu 
controlat en resposta a petits canvis en la variable controlada. No passa de forma 
brusca d’una posició màxima a una altre mínima (control tot o res), en aquest 
cas l’acció correctora assumeix un valor que es correspon amb la situació del 
sistema en cada instant. 

L’acció integral tendeix a eliminar l’error en el règim estacionari que es produeix 
sota l’acció d’un control proporcional, és a dir, proporciona al dispositiu controlat 
una senyal addicional que tendeix a minimitzar la diferencia entre el valor de 
mesura i el valor de consigna en condicions estables. 

L’acció derivativa és manifesta quan hi ha un canvi en el valor absolut de l’error. 
La seva funció es mantenir l’error al mínim corregint-lo proporcionalment amb la 
mateixa velocitat que es produeix, d’aquesta forma evitem que l’error 
s’incrementi. 

 

 

Figura 41. Acció de control PID.  
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L’acció correctora a la sortida d’un controlador PID respon a l’equació: 

 

 2Twx " yR & z X yw { | & }\ X yx
~�

~�
 (6.9) 

On: 

 Spid és l’acció correctora de la sortida del controlador. 

 Kp és el denominat factor de proporcionalitat. 

 ! és l’error, la diferencia entre la consigna i la variable mesurada. 

 KI és el denominat factor d’acció integral. 

 KD és el denominat factor d’acció derivada. 

Observis que el primer terme participa en l’acció correctora total amb un factor 
exclusivament proporcional a l’error, mentre que el segon terme ho fa a més a 
més mitjançant un factor proporcional al temps de permanència de l’error, es a 
dir, si l’error perdura durant un temps prolongat la sortida evolucionarà per 
intentar eliminar-lo. El tercer factor és anticipatiu, proporcional a la velocitat de 
canvi de la variable controlada. 

La selecció dels factors proporcional, integral i derivatiu és crítica i reverteix en la 
estabilitat del sistema. Un ajust apropiat d’aquests paràmetres essencialment es 
manifesta en una menor desviació i una major exactitud del sistema de control. 
En l’apartat 7.1.1 descriurem el mètode per ajustar el valor d’aquesta 
paràmetres. 

6.3. Algoritme. 
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6.3.1. Diagrama de flux de l’algoritme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Algoritme escrit. 

L’algoritme de control escrit en llenguatge ST del programa CodeSys es troba a 
l’annex Algortime. 
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6.4. Interfície HMI.  
 

Per al programa de control desenvolupat en CodeSys hem creat una interfície 
HMI (Human-machine interface) que permet visualitzar des de una estació de 
treball remota amb accés a Internet variables importants del sistema així com 
gestionar-lo. 

La interfície que hem creat permet seleccionar la temperatura operativa i la 
humitat relativa que volem obtenir al local climatitzat, a més de la possibilitat de 
poder engegar i aturar l’algoritme de control en tot moment. 

 

6.4.1. Variables mostrades 

La interfície HMI mostra les següents variables: 

 Temperatures i humitats. 

 

Figura 42. Temperatures i humitats. 

 Paràmetres termodinàmics significatius. 
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Figura 43. Paràmetres termodinàmics 

 Cabals. 

 

Figura 44. Cabals. 

 Cicle de climatització. 

 

Figura 45. Cicle de climatització. 

 Posicions actuals de les vàlvules. 
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Figura 46. Posició de les vàlvules. 

 Gràfica de la evolució de la temperatura i humitat relativa del local. 

 

Figura 47. Gràfica evolució temperatura i humitat. 

NOTA: algunes variables poden mostrar valors no reals en las imatges anteriors 
degut a que en el moment de fer les captures de pantalla el tub de pitot que 
envia la senyal al transductor de pressió SDU 101 que ens permet calcular els 
cabals no estava correctament emplaçat. En conseqüència les variables de cabal i 
les dependents del cabal poden mostrar valors no reals o estranys. 

6.4.2. Variables de control 

Les variables que podem controlar a través de la interfície HMI generada són. 

 Temperatura operativa i humitat relativa del local. 

 

Figura 48. Temperatura i humitat relativa del local. 
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Figura 49. Menú de selecció de la temperatura. 

 

Figura 50. Menú de selecció de la temperatura. 
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 Marxa/Parada de l’algoritme de control. 

 

Figura 51. Interruptor de marxa/parada. 

  

 



CAPÍTOL 7: 

ANÀLISI DE POSTA EN 

MARXA I 

FUNCIONAMENT

L’objectiu d’aquest capítol era fer un seguiment de la posta en marxa del 
sistema, analitzar el funcionament del software de control amb l’objectiu de 
retocar-lo i polir-lo, i veure la progressió de l’algoritme des de la gestació del 
primer algoritme teòric fins l’algoritme final de control funcional. 

Per problemes logístics no s’ha estat a temps d’instal·lar una etapa de potència 
entre la senyal de sortida del PLC i la senyal d’entrada de l’actuador ASM 123, 
necessària per fer funcionar la instal·lació, i per tant, orientarem aquest apartat a 
redactar el procediment a seguir per a la millora de l’algoritme de control. 

7.1. Ajust de diversos paràmetres. 
Per al correcte funcionament del programa, és necessari ajustar diversos 
paràmetres en base a la pràctica i l’experimentació. 

L’elecció dels factors de proporcionalitat, derivació i integral dels controladors 
PIDs utilitzats en l’algoritme és bàsica i afecta directament en la estabilitat del 
sistema. El procés pràctic per a la correcta determinació d’aquests valors és 
descrit en l’apartat 7.1.1. 

 

Altres paràmetres que seria important revisar en base a l’experiència seria el 
temps dels dos temporitzadors TON utilitzats en el programa(TON_ESTAB i 
TON_REINICI), establert en la seva variable PT. El primer controla el temps que 
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passa des que comença el reposicionament de les vàlvules fins que entren en 
funcionament els controladors PID, mentre que el segon gestiona el temps que 
passa des de que entren en funcionament els controladors PID fins que es torna 
a reiniciar el cicle per tal de realimentar l’algoritme per fer-lo un sistema de llaç 
tancat. 

 

També s’hauria de determinar quins són els marge d’humitat i temperatura 
idonis a utilitzar quan s’intenta trobar un compromís per determinar el cabal de 
ventilació del sistema (procés descrit en l’apartat 6.2.), ja que a priori uns 
marges massa petits poden revertir en un sistema inestable i uns marges 
excessius poden donar com a resultat un sistema que triga molt en arribar a la 
temperatura de consigna. 

7.1.1. Ajust de paràmetres PID. 

Per ajustar els paràmetres d’un controlador en un sistema de control amb llaç 
tancat s’ha de procedir, primer de tot, a anular l’acció integral i l’acció derivativa 
del controlador PID (KI = 0 i KD = 0) i assignar la consigna desitjada. 

Un cop fet procedim a engegar el sistema i el controlador. En aquest moment 
s’ha d’ajustar el factor de proporcionalitat Kp a un valor tal que s’obtingui una 
oscil·lació petita i sostinguda de la variable mesurada (pas molt important). Si el 
procés evoluciona de forma correcta, es d’esperar una resposta semblant a la 
que es mostra en la figura 52. 

 

 

Figura 52. Resposta del sistema. 

L’últim valor del factor de proporcionalitat (l’anomenarem Ku) que ha mantingut 
l’oscil·lació del procés deu ser anotat. Aquest valor intervé en la determinació del 
factor de proporcionalitat que finalment serà establert al controlador. 

Analitzem la corba de resposta del sistema i s’observa quin es el període 
d’oscil·lació natural (en minuts), Pn. Aquest valor es fonamental, ja que a partir 
d’aquest es determinen la resta de factors del PID. 

Per trobar els valors de factors hem de realitzar els següents càlculs: 
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 Factor de proporcionalitat. 

yT "
��

N
 

 Factor d’acció integral.  

yw "
)

�;
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CAPÍTOL 8: 

MANUAL D’USUARI 

El present apartat té l’objectiu de ser un manual per a l’usuari de la solució de 
control generada en el present projecte. Estructurem l’apartat en 2 manuals. El 
primer manual té com a objectiu donar les nocions bàsiques de programació i 
gestió del software CodeSys per tal de que l’usuari pugui aprendre a 
modificar/ampliar el programa de govern del PLC generat en aquest projecte. I 
un segon manual per a un teòric administrador de la instal·lació, on es donaran 
instruccions de com engegar i posar en funcionament el programa creat, es a dir, 
saber com carregar l’algoritme des de una estació de treball amb CodeSys al PLC 
WAGO que interessi, i també sobre com connectar-se des de qualsevol estació de 
treball amb connexió a Internet a la interfície HMI que gestiona l’algoritme. 

8.1. Manual d’iniciació al software CodeSys. 
Aquest manual ha estat redactat com un annexa a la memòria del projecte. Per a 
la seva consulta llegir l’annexa Manual d’iniciació al software CodeSys. 

8.2. Manual d’administrador. 

8.2.1. Carregar el programa en el PLC. 

Un cop configurat el PLC amb un direcció IP vàlida (per fer-ho consultar l’apartat 
5 de l’annexa Manual d’iniciació al software CodeSys) i connectat a Internet, 
podem procedir a carregar el programa desitjat en el PLC des de una estació de 
treball amb CodeSys. 

Per fer-ho, primer de tot hem de obrir el software CodeSys i obrir el programa de 
control que es desitja carregar en el PLC. Anem a la opció Online   
“Communication parameters”. 
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Figura 53. Communication Parameters. 

 

 Ens assegurem que la IP que apareix a la “IP address” del plc1 es la desitjada, 
es a dir, amb la que hem configurat el nostre PLC. En cas contrari, la modifiquem 
a la nostra necessitat. 

 

 

Figura 54. IP address. 

Un cop fet, cliquem a OK. Un cop realitzat aquest pas, fem click sobre el botó 
“Login”. 
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Figura 55. Login. 

Si tot es correcte, ens apareixerà un missatge d’advertència preguntant-nos si 
volem carregar el programa al PLC (en cas de que no tingui cap programa 
carregat o un diferent). Li diem que si i esperem a que es carregui. 

 

 

 

 

 

Un cop el programa està carregat en el PLC, hem de procedir a executar-lo. Per 
fer-ho cliquem sobre el botó “Run”. 

 

 

Figura 56. Run. 

Si tot el procés ha anat bé, el programa està carregat i executant-se en el PLC. 

Si volem parar el programa però no desconnectar-nos del PLC hem de clicar en el 
botó Stop. 

 

 

Figura 57. Stop. 

En cas de que volguem desconnectar-nos del PLC, haurem de prémer el botó 
“Logout”. 
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Figura 58. Logout. 

8.2.2. Accés a la interfície HMI. 

 

Si el programa de control està carregat i executant-se en el PLC, podem 
connectar-nos a la interfície HMI generada. Aquesta interfície ens permetrà 
gestionar el programa a més de poder veure en temps reals diverses variables 
del sistema en temps real. 

Per connectar-nos a la interfície HMI només necessitem d’una estació de treball 
amb accés a Internet, el software JAVA i un explorador compatible. 

Obrim l’explorador i a la barra de direccions hem de introduir la IP del PLC 
seguida de :8080/webvisu.htm (sempre i quan haguem deixat per defecte el port 
i el nom de la visualització HMI). Per exemple, en el cas que ens ocupa, utilitzem 
la IP 147.83.170.6, per tant, al navegador escriurem: 

http://147.83.170.6:8080/webvisu.htm 

 

 

Figura 59. Barra de direccions de l’explorador. 

Si anem a aquesta direcció web se’ns començarà a carrega el plug-in JAVA i un 
cop fet, ens apareixerà a l’explorador la interfície HMI generada pel programa. 
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Figura 60. Figura de la interfície a l’explorador. 

A banda de visualitzar les variables en temps reals, també podem gestionar el 
programa. La interfície HMI d’aquest programa ha estat desenvolupada per poder 
gestionar la temperatura operativa, la humitat relativa i la possibilitat d’arrencar 
o parar la part de control de l’algoritme, tal i com hem explicat i mostrat a 
l’apartat 6.4.2. de la memòria del projecte. 



CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIÓ

La realització d’aquest projecte final de carrera ha revertit sens dubte en una 
millora de la meva metodologia de treball i en el meu coneixement sobre els 
sistemes de control. 

Els sistemes de control i telegestió són una part fonamental en el món modern i 
crec que conèixer nocions sobre aquest temari es molt important per a un 
enginyer tècnic industrial, i segons l’itinerari acadèmic que pugui escollir un 
estudiant de l’especialitat mecànica, com és el meu cas, és un coneixement en el 
que no s’aprofundeix, i per tant, em sento acadèmicament més preparat per al 
món laboral en el que es veu immers un enginyer tècnic industrial. 

No puc dir que l’automàtica ha estat una matèria que hagi despertat un gran 
interès en la meva persona, però si que valoro com a molt importants els 
coneixements que he adquirit en l’elaboració d’aquest projecte. 

També m’agradaria destacar la millora en la metodologia de treball que 
normalment utilitzo, on la realització d’aquest projecte ha estat una consolidació 
d’una metodologia desenvolupada durant la realització de la carrera universitària. 
I no veient aquesta consolidació com una meta sinó com un punt en mig del 
camí, ja que sempre som capaços de fer-ho millor. 
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CAPÍTOL 10: 

AVALUACIÓ

ECONÒMICA

En aquest apartat abordarem el cost econòmic del projecte. 

Subdividirem el pressupost del projecte en el cost del material i el cost 
d’enginyeria. 

10.1. Cost de material 
 

Taula 5. Cost de material 

Component Quantitat Preu [€]

WAGO 750-841 1 352,55 

WAGO 750-459 3 129,10 

WAGO 750-550 1 129,10 

WAGO 750-600 1 10,27 

WAGO 787-612 1 77,93 

Software CodeSys 1 450,00 

Etapa de potència 1 150,00 

Cable xarxa RJ-45 creuat 1 7,50 

Cable xarxa RJ-45 de 25 m. 1 20,00 

Cable coure multifilar "=1,5 
mm

1 10,00 

TOTAL 1336,45 

 - 70 - 



Sistema de gestió i control equip laboratori

 - 71 - 

10.2. Cost d’enginyeria 
 

Taula 6. Cost d’enginyeria

Preu/hora enginyer [€/h] Hores projecte [h] Cost total [€]

20,00 165 3300,00 

 

10.3. Cost total 
 

Taula 7. Cost total

Cost material 1336,45 € 

Coste enginyeria 3300,00 € 

Subtotal 4636,45 € 

16 % IVA 741,83 € 

Total 5378,28 € 
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