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1. Introducció 

Aquest manual  forma part del projecte final de carrera de “Disseny i implementació 

d’un nou sistema de control per a simulador de compressió”. Per tan aquest manual 

detalla el funcionament del simulador per tal de treballar amb el nou control dissenyat 

en el projecte. No detalla tot el funcionament del simulador ni els passos de realització 

de substitució de punxons, caixa matriu, manteniment del simulador... etc. Només 

detalla els passos a realitzar per tal de treballar amb l’aplicació creada mitjançant 

LabView i l’adquisició de dades per part del programa Catman Easy de HBM. 

Addicionalment s’inclouen els punts perillosos per l’usuari en el moment de treballar 

amb el simulador.    
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2. Passos generals 

Avanç d’iniciar la realització dels assajos cal posar en marxa el simulador i els equips de 

control. Seguidament es detallen els passos a seguir en el moment de la posta en 

marxa. Aquests són els passos generals que es detallen, en un apartat cadascun, de 

forma precisa i clara. 

1- Activació de l’ordinador que conté les aplicacions de control i la tarja de 

National Instrument preparada per a la comunicació amb el simulador. Un cop 

activat l’ordinador obrir l’arxiu Projecte_Simulador_PFC.vi. Automàticament 

s’inicia el programa en mode de treball. S’obre la finestra principal i dos 

finestres alternatives corresponents als paràmetres dels controlador. En 

l’apartat corresponent s’explica el funcionament de tots els comandaments. 

Finalment configurar els assajos. 

2- Activació de l’ordinador que conté el programa d’adquisició de dades i 

connectat al Spider8. Seguidament posar en marxa l’Spider8 mitjançant 

l’interruptor en la part frontal dreta. Un cop realitzat ja es pot obrir l’arxiu 

Informes_Simulador_PFC que permet realitzar l’adquisició en els assajos. En 

l’apartat corresponent es detalla com treballar amb ell i la realització de 

l’adquisició i l’obtenció dels informes de compressió. 

3- Finalment s’activa el simulador de compressió connectant-lo a la xarxa elèctrica 

i activant el circuit hidràulic. En l’apartat 4 és detalla l’activació del grup 

hidràulic. 

4- Un cop activat les tres parts es pot passar a la realització dels assajos desitjats.  

5- Un cop acabada la sessió parar els tres equips. Per a desactivar el simulador 

primer de tot parar el simulador i després el programa de control. 

Advertència: No posar cap element ni braç dins del simulador de compressió en el 

moment d’activar-lo. 

Nota: Per a la realització de cada un dels passos generals realitzar la lectura de 

l’apartat corresponent del manual. 
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3. Parts del simulador 

El simulador de compressió vist frontalment és el següent: 

 
Imatge 1 - Simulador de compressió 

Aquest es pot desglossar en quatre parts principals: 

- Bancada: Serveix per a subjectar els servopistons encarregats de realitzar 

l’assaig i  mantenir la seva bona posició un cop orientats. Element que permet 

la correcta orientació dels punxons i la caixa matriu. Aguanta les forces que 

poden arribar a ser de 114.000N a la pressió de treball màxima en que s’ha 

tarat la limitadora de pressió en el projecte. 

- Grup Hidràulic: Subministra la pressió desitjada per a realitzar els 

desplaçaments i forces a l’assaig. Principalment disposa de la bomba, les 

vàlvules limitadores de pressió, filtres, els acumuladors, els cilindres i les 

servovàlvules. La pressió màxima de treball del sistema ve limitat per les 

servovàlvules que són de 350 bars. Cal limitar aquesta pressió ja que la bomba 

pot proporcionar pressions de fins a 500bars. La pressió recomanada i per la 

que s’ha dissenyat el control és de 300 bars. 

- Sistemes elèctrics i de control: Situats dins de l’armari elèctric. Són els 

encarregats de les alimentacions elèctriques, circuits de control i de protecció. 
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Així com la interacció amb l’usuari. Un ordinador és l’encarregat de realitzar el 

control dissenyat. El segon ordinador és l’encarregat de l’adquisició de dades i 

la generació d’informes. 

- Matriceria: Són els elements mecànics que realitzen la compressió del 

producte. Consten dels dos punxons, superior i inferior, i de la caixa matriu on 

es realitza la compressió. Varien en funció del que es desitja comprimir i de la 

forma del producte. Poden ser rodons, quadrats, ovalats, etc. La seva tolerància 

aproximada ha de ser de dues centèsimes de mil·límetre (0,02mm). Aquesta 

tolerància és la existent entre els punxons i la caixa matriu, cal que estiguin 

molt ben ajustats per a una correcta compressió i nul·la pèrdua de producte.  

3.1. Panell de control 

La següent imatge és el panell de control de l’armari elèctric en que s’activa el 

simulador de compressió i es governa. 

 
Imatge 2 - Quadre de control 

Aquest incorpora: 

- En el lateral dret vist des de la part frontal un interruptor general per alimentar 

el simulador de compressió.  



PFC – Manual de funcionament  Albert Olivella Matutes 

 

~ 6 ~ 
 

- Parada d’emergència al centre del quadre elèctric. Permet parar el simulador 

de compressió en cas de que es produeixi un imprevist. Per a treure la parada 

d’emergència tirar en direcció contrària. 

- Pilot lluminós verd de testimoni de marxa. Indica que el quadre elèctric està 

alimentat a tensió de xarxa i que es pot posar en marxa quan l’usuari desitgi. 

No obrir l’armari si està activat. 

- Marxa/Paro motor bomba. Dos botons que permeten activar i parar el motor 

de la bomba hidràulica. En color verd el botó de marxa i en vermell el de parar. 

Activar la bomba no significa donar pressió al circuit, això es fa posteriorment 

amb la vàlvula de permís corresponent. Quan es pitja el verd s’activa la bomba 

immediatament. Per a parar utilitzar el polsador vermell. 

- Marxa/Paro pressió a circuit. Permeten activar o desactivar la electrovàlvula 

que permet donar pressió a tot el circuit hidràulic o per contrari retornar l’oli 

hidràulic a tanc. El de color verd activa la electrovàlvula i fa que hi hagi pressió 

al circuit hidràulic. El de color vermell treu pressió al circuit enviant l’oli a tanc. 

No donar pressió mentre es treballa en els punxons o la caixa matriu. 

- Selector amb clau. Permet seleccionar els dos modes de treball del simulador, 

el mode manual i el mode per ordinador. En el mode manual s’utilitzen les 

targes controladores proporcionades pel fabricant de les servovàlvules i la 

posició es dona a partir dels potenciòmetres manuals. En el mode per 

ordinador es passa a realitzar el control creat per ordinador. 

- Potenciòmetres. Permeten realitzar el desplaçament dels dos servosistemes. 

Són dos potenciòmetres de 10 voltes per a una millor precisió i facilitat de 

treball.  

- Indicadors de posició. Situats al costat dret de cada potenciòmetre i indiquen la 

posició real de cada pistó hidràulic en mil·límetres. Són displays led de set 

segments i quatre xifres.  

- Indicador de pressió a circuit. Indica la pressió existent a la càmera del cilindre 

del sistema superior del simulador. Aquest permet una ràpida lectura per part 

de l’usuari que està treballant amb el simulador i saber la pressió en el cilindre 

superior quan realitza un assaig.  



PFC – Manual de funcionament  Albert Olivella Matutes 

 

~ 7 ~ 
 

- Pilot lluminós vermell d’indicador de filtre obturat. Indica si el filtre de la 

sortida de la bomba hidràulica s’ha obturat. Si s’activa aquest indicador cal 

parar el simulador i procedir a realitzar un canvi de filtre. Un cop activat deixar 

de treballar amb el simulador fins a la seva substitució. 
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4. Activació del simulador 

Per tal de posar en marxa el simulador de compressió cal realitzar els següents passos: 

1- Connectar l’endoll de 32A del simulador a la pressa de corrent de 380V. 

Assegurar-se que el quadre elèctric subministrador estigui preparat per a 

subministrar fins a 32A. 

 
Imatge 3  - Connexió a 380V del simulador 

2- Girar un quart de volta a dretes tal i com s’observa a la imatge l’interruptor 

general del simulador situat en el lateral dret del quadre elèctric. Un cop 

activat es pot observar que s’activa el pilot lluminós de color verd indicant 

tensió en quadre elèctric. 

 
Imatge 4 - Interruptor general 

3- Un cop alimentat l’armari treure la parada d’emergència. Es pot saber si 

està parat si els indicadors de posició estan apagats. Per a desconnectar la 

parada d’emergència tibar el polsador direcció contraria a l’armari. 
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Imatge 5 - Parada d'emergència 

4- Seleccionar el control manual o per ordinador segons convingui mitjançant 

el selector del panell de control. Només seleccionar el control per 

ordinador si està activat el programa de LabView, apartat 5. 

 
Imatge 6 - Selector mode de treball 

5- Activar la bomba hidràulica mitjançant el botó verd de bomba hidràulica. 

Un cop polsat s’activa directament la bomba. Per a desactivar-la es realitza 

amb el polsador vermell. Activar la bomba hidràulica no comporta pressió 

en el circuit. Fins que no s’activa l’electrovàlvula corresponent, l’oli a 

pressió retorna a tanc. 

 
Imatge 7 - Marxa/Paro bomba hidràulica 

6- Finalment donar pressió en el circuit hidràulic mitjançant el botó 

corresponent de color verd. Per a treure pressió del circuit es realitza amb 

el botó vermell corresponent. No donar pressió quan s’estigui situant els 

punxons, la caixa matriu o la pols. 
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Imatge 8 - Marxa/paro pressió en circuit 

Nota: Si durant el funcionament del simulador s’observa qualsevol anomalia, es perd 

el control d’aquest o es presenta una situació perillosa activar immediatament la 

parada d’emergència. 

Nota 2: Si s’activa el pilot lluminós vermell del filtre hidràulic, parar el simulador i 

procedir a la seva substitució. 

 
Imatge 9 - Testimoni de filtre 
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5. Programa de control 

Per a obrir el programa de control cal obrir l’arxiu Control_Simulador_PFC.vi. Un cop 

iniciat el programa de control s’obre la següent finestra conjuntament amb les 

finestres corresponents als controladors. 

 
Imatge 10 - Finestra del programa de control del simulador de compressió 

En aquesta finestra de windows es pot observar els següents elements: 

1- Desplaçament i Consigna Superior: És un gràfic en temps real que mostra en 

color blanc la referència de posició en que es vol situar el punxó superior 

respecte l’eix de coordenades. En color vermell mostra la lectura en 

mil·límetres de la posició real del punxó superior respecte l’eix de coordenades.  

2- Desplaçament i Consigna Inferior: És un gràfic en temps real que mostra en 

color blanc la referència de posició en que es vol situar el punxó inferior 

respecte l’eix de coordenades. En color vermell mostra la lectura en 

mil·límetres de la posició real del punxó inferior respecte l’eix de coordenades.  

3- Variables de control: Gràfic en temps real com els dos anterior però en aquest 

cas mostra les variables de control. Aquelles que surten del controlador i que 

1 2 3 

4 
5 6 

7 8 

9 

10 

11 12 

13 

14 
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governen les servovàlvules. En blanc mostra la del punxó superior i en vermell 

la del punxó inferior. 

4- Selecció potenciòmetres: Aquest selector permet escollir si es vol introduir la 

referència de posició per pantalla o seguir la referència de posició marcada pels 

dos potenciòmetres presents al quadre elèctric. Aquesta opció permet 

mantenir el sistema d’operació ja existent amb el simulador però amb els nous 

controladors creats en aquest programa. Al ser una font gran de soroll es 

recomanable utilitzar els valors de posició entrats per pantalla. El selector 

inclou en el seu costat dret un indicador LED, aquest quan està de color verd 

indica que s’està treballant amb la utilització de referència dels potenciòmetres 

exteriors. 

5- Ref. Superior i Ref. Inferior: Mostren per pantalla el valor de referència actual 

dels dos potenciòmetres en mil·límetres. La funció principal d’aquestes dades 

és principalment la d’informar a l’usuari del simulador, la posició en que es 

desplaçaran els cilindres, si es realitza un canvi de selecció de referència. 

Passant de l’entrada de consigna per pantalla a les consignes per 

potenciòmetre exterior. 

6- SP Superior i SP Inferior: Són els valors de set point, referència de posició, que 

s’entra  de forma manual i per pantalla. Aquest valor s’entra en valors de mm i 

es modificable tant per teclat com pels controls al costat esquerra, que 

permeten incrementar o disminuir el valor. Quan s’inicialitza el programa els 

dos valors per defecte dels dos set points són les referències de posició 

pròximes als extrems del recorregut dels dos cilindres. Aquests valors són +54 i 

-120. 

7- Spider8: Selector que permet activar la sortida que activa l’adquisició de dades 

per part del simulador, aquesta és una sortida digital. Un cop seleccionat per a 

la realització dels informes dels assaig s’activa el LED de color verd lateral. 

L’adquisició només s’activarà quan es realitzi l’assaig, addicionalment hi ha un 

led que s’activa de color vermell quan es realitza l’assaig i s’està adquirint 

dades per part del Spider8. Aquest LED vermell és un indicador gràfic per a 

facilitar una ràpida coneixença de que s’està realitzant l’assaig i guardant-se les 

dades. 
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8- Activació Integrals: Aquest selector activa les integrals dels controladors, els 

dos PID amb dos graus de llibertat, o el que és el mateix dels quatre PID 

existents en el control. Mentre no s’activen les integrals el controlador les 

manté constantment a zero. Això és important ja que per exemple, si el 

programa està activat, però no hi ha pressió al circuit o s’està en mode manual, 

l’error que calcula el programa s’aniria acumulant. Com a resultat d’aquesta 

acumulació en el moment de passar a treballar amb els dos controladors creats 

aquests enviarien un desplaçament màxim al controlador que podria causar 

certs problemes en el simulador. Addicionalment permet realitzar un reset de 

les integrals acumulades pels controladors. Amb l’indicador lluminós de color 

verd s’indica quan estan activades les funcions integrals del tots els 

controladors. 

9- Protecció antixocs: És la principal mesura per evitar col·lisions entre els dos 

punxons. Aquest valor introduït en mm és la separació mínima admissible entre 

ambdós punxons. Aquesta protecció ataca sobre la consigna de posició del 

punxó superior, sumant a la seva consigna el valor necessari perquè els 

punxons no s’acostin més que la distància de seguretat. S’ha realitzat amb el 

punxó superior, ja que en cas de realitzar-se amb l’inferior, quan s’activés la 

protecció podria caure tot el producte contingut en la caixa matriu. Cal 

destacar que aquesta protecció sempre actua sobre la consigna, i per tant, en el 

cas de que en un canvi de posició es produeixi un sobrepic la protecció no 

actuarà, per això es important que el valor de la protecció sigui el més elevat 

possible, i així minimitzar aquest problema. 

10- Filtres: Aquests filtres permeten minimitzar els sorolls produïts a les entrades 

de sistema, els potenciòmetres i els transductors de posició. Aquests valors 

consisteixen el la variació mínima que es permet com a canvi en les lectures. És 

important un bon ajust d’aquests valors. Aquesta funció s’ha permet evitar els 

problemes que produeixen els sorolls a les derivades dels controladors. S’ha 

inclòs un valor per a cada entrada per així poder ajustar al màxim els valors. Els 

valors recomanables són pels valors dels sensors de posició 0,005 i per les 

entrades dels potenciòmetres 0,015.  
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11- Assaig Grup Superior i Assaig Grup Inferior: Són el sistemes de receptes creats 

per a la realització dels assajos. Aquestes receptes permeten realitzar els 

següents assajos: F. Quadràtica, Graó, Splines, Lleva 8º, rampa i No Assaig. En el 

capítol 6 es defineix cada tipus d’assaig i la seva configuració. Els valors creats 

pels assajos es sumen a la referència de posició, ja sigui la referència per 

pantalla o la dels potenciòmetres. Sempre es realitzarà l’assaig segons la 

pestanya seleccionada, en cas d’estar seleccionada la pestanya de No Assaig, el 

punxó romandrà quiet durant l’assaig. Els dos sistemes de receptes són 

independents i per tan, el tipus d’assaig pot ser diferent per a cada punxó. Al 

executar el programa inicialment està seleccionat el mètode de No Assaig per a 

cada punxó. 

12- Assaig: Aquest botó permet realitzar el inici de l’assaig. Quan es selecciona 

comença l’assaig estipulat segons les receptes seleccionades i configurades. 

Quan s’inicia l’assaig l’indicador lluminós del propi botó s’activa en color verd. 

Quan ha finalitzat l’assaig l’usuari ha de polsar de nou el botó per a preparar el 

sistema per a un nou assaig. 

13- Temps Inici Assaig: Permet introduir un retard en segons pel inici de l’assaig. 

Aquest valor és necessari ja que des del moment en que es dona l’ordre 

d’adquisició de dades al Spider8 fins que aquest inicia l’adquisició transcorre un 

petit interval de temps. Aquest valor al executar el programa és de 0 segons. 

14- STOP: Para l’execució del programa i es passa a la pantalla d’edició del 

programa, des d’aquí es pot parar el programa LabView. 

Addicionalment a la finestra de control s’obren dues finestres en que s’observa 

l’estructura del controlador de dos graus de llibertat. Mitjançant aquesta finestra es 

poden modificar els paràmetres del controlador, la seva sintonització i els valors 

màxims de les sortides i entrades. 

Nota: No parar el programa si el simulador està activat i en mode de treball per 

ordinador. 
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La finestra següent mostra el controlador PID amb dos graus de llibertat. 

 
Imatge 11 - Finestra del controlador de dos graus de llibertat 

Els paràmetres dels controladors s’inicialitzen al valor recomanat al iniciar l’aplicació. 

Com es pot observar l’aplicació està formada per dos controladors, PID1 i PPID2, i les 

seves variables de control són sumades per a proporcionar la senyal de control. 

Els paràmetres calculats i recomanats són: 

- Controlador superior: 

o PID1: Kp=6,68 ;  ki=2,64 ; kd=8,43 

o PID2: Kp=0 ;  ki=0 ; kd=-5,13 

- Controlador inferior: 

o PID1: Kp=2,37 ;  ki=0,94 ; kd=3 

o PID2: Kp=0 ;  ki=0 ; kd=4,59 

No modificar els paràmetres dels controladors sense haver-los calculat prèviament.  



PFC – Manual de funcionament  Albert Olivella Matutes 

 

~ 16 ~ 
 

6. Control i assaig mode Ordinador 

Un cop activat el grup hidràulic de compressió es pot iniciar un assaig. Per tal de 

realitzar un assaig cal prèviament definir-lo en el menú de receptes, capítol 7 del 

manual. Un cop definit es pot realitzar l’assaig. Els passos a seguir per a la realització 

d’un assaig amb el nou programa són: 

1- En cas de no estar activades les integrals, led verd no il·luminat, activar-les. 

Si no s’activen el control serà erroni. 

2- Situar el punxó inferior dins de la caixa matriu. Es pot realitzar mitjançant 

els potenciòmetres o els valors numèrics del programa. Un cop situat treure 

pressió en el grup hidràulic mitjançant el polsador vermell corresponent del 

quadre de control. 

3- Omplir caixa matriu amb la pols corresponent a l’assaig. És recomanable 

realitzar aquesta part sense pressió de grup hidràulic. 

4- Un cop preparat el producte donar de nou pressió en el circuit hidràulic 

mitjançant el polsador verd corresponent del quadre de control. 

5- Un cop amb pressió al circuit hidràulic situar els punxons en posició d’inici 

de l’assaig. Aquesta és la posició a partir de que es configura els 

desplaçaments de l’assaig. 

6- Procedir a seleccionar l’assaig i configurar-lo. Un cop configurat i la pressió 

de l’oli és de 300 bars. Observable segons el manòmetre en el grup 

hidràulic es pot procedir a realitzar l’assaig. 

7- Configurar mitjançant el selector Spider8 si es desitja realitzar l’adquisició 

de dades. Si el led verd està actiu llavors es realitzarà l’adquisició de dades i 

la generació de l’informe de l’assaig. Quan s’activa el led vermell s’indica 

que s’està realitzant l’adquisició de dades.  

8- Configurar el retard per al inici de l’assaig mitjançant el quadre numèric 

corresponent. Aquest temps permet esperar a que s’activi el Spider8.  

9- Finalment per a la realització de l’assaig polsar el polsador corresponent del 

programa de control. Quan passa a color verd s’inicia l’assaig. Si el polsador 
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ja tenia el pilot lluminós en verd, cal primer polsar-lo per a retornar a 

condicions inicials. 

10- Durant l’assaig no acostar-se al simulador . 

11- Un cop finalitzat l’assaig ja es pot expulsar el comprimit. Per expulsar el 

comprimit es pot realitzar com assaig o simplement variant la posició d’un 

dels dos cilindres de forma manual per tal de que s’expulsi de la caixa 

matriu. 

12- Un cop expulsat treure la pressió del grup hidràulic avanç de retirar 

manualment el comprimit. 
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7. Configuració dels assajos 

Per a la selecció del tipus d’assaig i de la següent configuració s’ha de seleccionar la 

llengüeta corresponent en el sistema d’assajos. En cas de no voler realitzar cap 

desplaçament s’ha de seleccionar la llengüeta de No Assaig. 

En el sistema de receptes s’inclouen els següents tipus d’assajos: 

- Funció quadràtica: Permet la realització d’un assaig on es regeix per una funció 

quadràtica de desplaçament. Es pot modificar el desplaçament màxim i el 

temps total. 

 
Imatge 12 -Assaig quadràtic 

- Funció lleva: Permet la utilització d’una funció de desplaçament obtinguda a 

partir de l’equació matemàtica de 8º per a lleves. Es pot modificar el 

desplaçament màxim, i el temps de compressió i el temps de retorn. 

 
Imatge 13 - Assaig funció lleva de 8º 

- Funció graó:  Permet realitzar assajos en que es vol seguir a un canvi de posició 

graó. Es modifica el desplaçament a la compressió i el temps de durada 

d’aquest graó. 
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Imatge 14 - Assaig funció graó 

- Funció d’interpolació per splines: Permet crear una trajectòria a partir de 

punts. El programa crea la funció interpoladora per a unir de forma suau tots 

aquests punts. En la primera columna s’entra els instants de temps i en la 

segona els desplaçaments. 

  
Imatge 15 - Assaig funció per punts 

- Funció rampa: Permet generar una funció rampa de pujada i baixada i un 

temps de repòs en màxima compressió. Pot anomenar-se funció trapezoïdal. 

 
Imatge 16 - Assaig funció rampa 

- No assaig: Permet mantenir el punxó quiet durant l’assaig. 

 
Imatge 17 - No assaig  
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8. Programa d’adquisició de dades 

En el programa d’adquisició de dades la primera pantalla permet una visualització en 

temps real de l’assaig. Seguidament a aquesta es generen els informes dels assajos de 

compressió un cop realitzat aquest. 

- Pantalla de Visualització en temps real del procés. Permet observar el 

desenvolupament de l’assaig mentre es realitza. S’indica mitjançant quatre 

gràfiques els desplaçaments i les forces de cada punxó. En el lateral esquerra 

s’indica numèricament el valor d’aquestes variables en cada instant de temps. 

 
Imatge 18 - Visualització en temps real 

- Informe general de compressió. Com a primera pàgina d’informe mostra 

dues gràfiques amb els dos desplaçaments i seguidament una gràfica amb 

les forces dels dos punxons. Permet una aproximació ràpida de l’assaig 

realitzat i validar ràpidament l’obtenció de l’assaig desitjat. 

- Informe Assaig Superior. Detalla en una mateixa gràfica el desplaçament i 

la força aplicada pel punxó superior i en la segona gràfica, part inferior, es 

pot observar la corba de força/desplaçament.  

- Informe Assaig Inferior. Detalla en una mateixa gràfica el desplaçament i la 

força aplicada pel punxó inferior i en la segona gràfica, part inferior, es pot 

observar la corba de força/desplaçament.  



PFC – Manual de funcionament  Albert Olivella Matutes 

 

~ 21 ~ 
 

- Dinàmica Superior. Mostra tota la dinàmica resultant de l’assaig pel punxó 

superior. La dinàmica consisteix en tres gràfiques: desplaçament, velocitat i 

acceleració. Una sobre l’altre. 

- Dinàmica Inferior. Mostra tota la dinàmica resultant de l’assaig pel punxó 

superior. La dinàmica consisteix en tres gràfiques: desplaçament, velocitat i 

acceleració. Una sobre l’altre. 

- Informe treball. Consisteix en dues gràfiques independents que mostren el 

treball realitzat per cadascun dels cilindres. Aquestes gràfiques permeten 

conèixer l’energia necessària per a l’obtenció del comprimit o per a la seva 

expulsió. 

- Pèrdues per fregament. Informe que mostra una única gràfica amb les 

pèrdues produïdes pel fregament amb la caixa matriu, tan dels punxons 

com del producte. Aquesta gràfica és la diferència de forces entre els dos 

punxons. 

- Informe cèl·lula auxiliar. Informe de les característiques d’assaig quan 

s’utilitza la cèl·lula de càrrega auxiliar. En una primera gràfica es mostra les 

forces del punxó superior i de la cèl·lula auxiliar, en la segona es mostra les 

pèrdues de fregament. Aquestes s’obtenen a partir de la diferència entre la 

força del punxó superior i la de la cèl·lula auxiliar. 

L’exemple següent consisteix en la primera pàgina dels informes que genera el 

programa corresponent al informe general de compressió. 

 
Imatge 19 - Primera pàgina d'informe de compressió 
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9. Consideracions finals 

La utilització del simulador de compressió només la de realitzar aquella persona que 

conegui correctament el seu funcionament i les normes de seguretat corresponents. 

Prèviament ha d’haver realitzat la lectura d’aquest manual. 

En cas d’observar qualsevol anomalia en el funcionament del simulador no continuar 

treballant amb ell. Seguidament buscar l’origen del problema per a solucionar-lo. 

En cas de no tenir coneixements sobre la parametrització de controladors PID amb dos 

graus de llibertat no modificar aquests. Tota parametrització ha de ser fruit d’un estudi 

previ. 


