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Totes les activitats d’aquest manual estan pensades per alumnes de segon curs del CFGS 
Automatització i robòtica industrial. A primer curs hauran cursat els següents mòduls: 
 

MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132 h 

MP2 Sistemes seqüencials programables 165 h + 33 HLLD 

MP3 Sistemes de mesura i regulació 165 h + 33 HLLD 

MP4 Sistemes de potència 165 h + 33 HLLD 

MP5 Documentació tècnica 99 h 

MP10 Informàtica industrial 99 h 

MP11 Formació en centres de treball 99 h 

 
per tant, tindran els coneixements necessaris en matèria d’automatismes elèctrics,  electro-
hidràulica, programació d’autòmats, comunicacions industrials, programació de pantalles 
d’operador,  sistemes SCADA, mesura i regulació i sensors digitals i analògics pel correcte 
desenvolupament de les activitats. 
 
 
Objectius generals de les activitats: 
 
 
a) Identificar les característiques dels sistemes automàtics de regulació i control, partint de les 

especificacions i prescripcions legals, per configurar instal·lacions i sistemes automàtics. 
b) Determinar elements de sistemes automàtics, partint dels càlculs i utilitzant informació 

tècnica comercial per seleccionar els més adequats, segons les especificacions i 
prescripcions reglamentàries. 

c) Aplicar llenguatges de programació normalitzats, utilitzant programes informàtics, per 
elaborar els programes de control. 

d) Desenvolupar programes de gestió i control de xarxes de comunicació, utilitzant llenguatges 
de programació normalitzats, per a configurar els equips. 

e) Diagnosticar avaries i disfuncions, utilitzant eines de diagnòstic i comprovació adequades, 
per supervisar i/o mantenir instal·lacions i equips associats. 

f) Executar les operacions de posada en marxa, respectant les condicions de funcionament 
establertes, per supervisar i realitzar la posada en servei de sistemes d'automatització 
industrial. 

g) Comprovar el funcionament dels programes de control, utilitzant dispositius programables 
industrials, per verificar el compliment de les condicions funcionals establertes. 
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Estació_1 Regulació de cabal i nivell 
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Activitat 1 Reconeixement i estudi dels elements 

 

Enunciat 
 Observar l’estació de regulació de cabal i nivell i identificar tots els 

elements que inclou la maqueta i la seva funció. 
 
 

  

Objectius 
  Identificar els diferents elements de la estació i descriure la seva 

funció. 
 

 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics (motors, bombes) 

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell 
 Ordinador personal 
 Connexió a Internet 
  

 
 

Exercicis 
  

 
    

 1  Identificar els elements  i la seva funció 

    
Observant l’estació, identificar tots els elements elèctrics i mecànics 
que hi ha, crear una taula amb la seva imatge, el seu identificador, el 
tipus de dispositiu de que es tracta i la seva funció dintre de l’estació. 
A sota podeu veure un exemple de com podria ser aquesta taula. 
 
 

Imatge Nom Tipus de dispositiu Funció 

 

3QS1 Interruptor general 
Tallar l’alimentació elèctrica de tots els 
dispositius de l’estació 

 

 

5AA1 Autòmat 

Controlar el procés. Captar la 
informació dels sensors. Activar els 
actuadors. Controlar el variador de 
freqüència. Rebre informació de la 
pantalla d’operador o SCADA. 
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Activitat 2 Descripció del funcionament 

 

Enunciat 
 Descriure la funció general de l’estació i el seu funcionament. A la 

descripció s’han de nomenar els principals sensors, actuadors, 
controladors i sistemes de supervisió i control que fa servir l’estació. 
 
 

  

Objectius 
  Estudiar el funcionament de l’Estació_1: Regulació de cabal i 

nivell. 

 Redactar un document amb la descripció de les funcions i el 
funcionament de l’Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics 

 Variadors de freqüència  

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 

 Funcionament d’un sistema de mesura i regulació 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell 

 Ordinador personal 

 Connexió a Internet 
   

 

Exercicis 
  

 
    

 1  Descriure la funció de l’estació 

    
Descriure la funció de l’Estació_1: Regulació de cabal i nivell dintre de 
la Maqueta de regulació de fluïts.  
 
 

 2  Descriure el funcionament de l’estació 

    
Descriure el funcionament de l’Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 
Han d’aparèixer els principals sensors, actuadors, controladors, 
sistemes de supervisió i elements mecànics que intervenen en el 
procés. 
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Activitat 3 
Comprovació del mapa de d’entrades i sortides de 
l’autòmat 

 

Enunciat 
 Comprovar la connexió de les entrades i sortides de l’autòmat amb els 

diferents sensors i actuadors, tant digitals com analògics. 
 
 

  

Objectius 
  Documentar el mapa d’entrades i sortides de l’autòmat. 

 Comprovar la correcta connexió dels sensors i actuadors, tant 
digitals com analògics. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Sensors i actuadors digitals i analògics. 

 Adaptadors de senyal. 

 Unity Pro XL. 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 Esquemes elèctrics de l’Estació_1. 

 Tèster. 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador. 

 Unity Pro XL 
 

 
 
 

 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Obtenció de les referències dels mòduls de l’autòmat 
 

    
Obtenir les referència de cada mòdul que forma part de l’autòmat 
(Font alimentació, CPU, E/S Digitals, E/S Analògiques). Anotar-les en 
una taula semblant a la de sota. 

 

Mòdul Referència Descripció 

Font Alimentació   

CPU   

E/S Digitals   

E/S Analògiques   

 

 

 
2 

 Realitzar el mapa d’entrades digitals de l’autòmat 
 

    
Activar els sensors digitals i comprovar quina entrada de l’autòmat 
s’activa. Omplir una taula semblant a la de la pàgina següent amb la 
informació de les entrades, el sensor que té connectat i la descripció. 
També es pot comprovar la continuïtat del cable entre el sensor i 
l’entrada corresponent fent servir un tèster. 
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Entrada Sensor Descripció 

%I0.1.0 4UCF1 Sortida variador UCF1:R1A-R1C: Funcionament Correcte 

   

   

 

 

 
3 

 Realitzar el mapa de sortides digitals de l’autòmat 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro XL. 
Forçar les sortides digitals del autòmat des de Unity Pro XL per 
comprovar quin actuador s’activa amb cadascuna d’elles. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir una taula semblant a la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Sortida Actuador Descripció 

%Q0.1.16 EV101 Electrovàlvula entrada líquid a estació 

 
  

 
  

 

 
4 

 Realitzar el mapa d’entrades/sortides analògiques 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro. 
 
Comprovar amb Unity Pro que les entrades analògiques de l’autòmat 
estan detectant les mesures dels sensors analògics. 
 
Comprovar, escrivint valors analògics en les sortides de l’autòmat que 
els actuadors reben aquestes dades. També es pot connectar un 
tèster a les sortides de l’autòmat per comprovar que estan donant el 
senyar correcte. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir la una taula com la de sota amb la informació obtinguda. 
 
 

Entrada/Sortida Sensor/Actuador Descripció 

%IW0.2.0 LC102 Sensor nivell per ultrasons del dipòsit superior 
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Activitat 4 Parametrització del variador de freqüència ATV61 
 

Enunciat 
 Configurar el variador de freqüència ATV61 amb els paràmetres 

necessaris pel seu correcte funcionament 
   

Objectius 
  Configurar el variador de freqüència ATV61. 

  

Coneixements 
previs 

  Funcionament dels variadors de freqüència. 

 Configuració de la gama de variadors Altivar de Schneider. 

 Comunicacions CANOpen amb Unity Pro 

 Funcionament del programa Somove Lite 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 Cable USB-Modbus. 

 Ordinador 

 Somove Lite. 

 Pantalla d’operador del variador ATV61 
 

  

Exercicis 
  

 
 

    

 
1 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant la 
pantalla d’operador que inclou. 

    

  

 Connectar la pantalla d’operador que inclou el variador al port Modbus. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
 

 

 
2 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant el 
programa Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
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3 

 Comprovar el funcionament del variador de freqüència 
ATV61 amb el panell de comandos de Somove Lite 

    
 
 

  

 Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Activar el “Panel de comandos” al programa Somove Lite. 

 Comprovar que podem posar en marxa el variador i canviar la seva 
velocitat. 
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Activitat 5 Programació de l’autòmat  

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Unity Pro XL per controlar el nivell i el cabal 

del dipòsit superior de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar l’autòmat programable M340 amb el programa Unity 

Pro XL. 
   

Coneixements 
previs 

  

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 

 Tractament de senyals analògiques 

 Control PID 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, i 4 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració 
del maquinari del PLC instal·lat a la estació. 

    

  Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 

 Crear les seccions del programa per tal que estigui ben estructurat. Ex. 
Seguretat, Comandament Auto/Manual, Control Variador, PID Nivell, PID 
Cabal, etc. 

 Crear totes les variables necessàries. 

 Programar totes les seccions per poder controlar mitjançant control PID 
de cabal i nivell el dipòsit superior. 

 Tenir en compte que les instruccions es donaran a través de la pantalla 
d’operador S5T o d’un sistema SCADA. 
  

 

 
2 

 Comprovació del programa i posada en marxa 
 

    

 Nota: Aquest exercici s’ha de realitzar quan s’ha realitzat la programació de la 
pantalla S5T o el sistema SCADA dels exercicis 6 i 7.  

 

 Transferir el programa a l’autòmat. 

 Comprovacions de les seguretats: carregar el programa al PLC, posar-lo 
en “run” i comprovar que quan activem el sensor de nivell superior del 
dipòsit superior o el sensor de nivell inferior del dipòsit inferior, la bomba 
s’atura. 

 Comprovar que funciona el sistema Auto/Manual. 

 Ajustar els paràmetres del control PID de nivell i cabal segons el 
teorema de Ziegler and Nichols. 
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Activitat 6 Programació de la pantalla d’operador 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Designer per controlar el nivell i el cabal 

del dipòsit superior de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de pantalles d’operador amb Vijeo Designer 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Vijeo Designer 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració 
del maquinari de la pantalla S5T i l’autòmat M340 

    

  Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Exportar les variables des de Unity Pro XL. 

 Importar les variables a Vijeo Designer. 

 Crear la resta de variables necessàries.   
 

 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Activitat 7 Programació del sistema SCADA 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Citect per controlar el nivell i el cabal del 

dipòsit superior de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de sistemes SCADA amb Vijeo Citect 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_1: Regulació de cabal i nivell. 

 Cable USB_A-Micro USB 

 Ordinador 

 Vijeo Citect 
 

  

Exercicis 
  

    
 

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat M340 

    
 
 

  Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar els servidors Entrades/Sortides, Tendències, Alarmes i 
Informes. 

 Configurar les comunicacions Ethernet amb l’autòmat M340. 
 

  

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Crear les variables internes i externes necessàries. 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Estació_2 Mescladora 
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Activitat 1 Reconeixement i estudi dels elements 

 

Enunciat 
 Observar l’estació de mescla i identificar tots els elements que inclou 

la maqueta i la seva funció. 
 
 

  

Objectius 
  Identificar els diferents elements de la estació i descriure la seva 

funció. 
 

 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics (motors, bombes) 

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora 
 Ordinador personal 
 Connexió a Internet 
  

 
 

Exercicis 
  

 
    

 1  Identificar els elements de l’Estació_2: Mescladora 

    
Observant l’estació, identificar tots els elements elèctrics i mecànics 
que hi ha, crear una taula amb la seva imatge, el seu identificador, el 
tipus de dispositiu de que es tracta i la seva funció dintre de l’estació. 
A sota podeu veure un exemple de com podria ser aquesta taula. 
 
 

Imatge Nom Tipus de dispositiu Funció 

 

3QS1 Interruptor general 
Tallar l’alimentació elèctrica de tots els 
dispositius de l’estació 

 

 

5AA1 Autòmat 

Controlar el procés. Captar la 
informació dels sensors. Activar els 
actuadors. Controlar el variador de 
freqüència. Rebre informació de la 
pantalla d’operador o SCADA. 
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Activitat 2 Descripció del funcionament 

 

Enunciat 
 Descriure la funció general de l’estació i el seu funcionament. A la 

descripció s’han de nomenar els principals sensors, actuadors, 
controladors i sistemes de supervisió i control que fa servir l’estació. 
 
 

  

Objectius 
  Estudiar el funcionament de l’Estació_2: Mescladora. 

 Redactar un document amb la descripció de les funcions i el 
funcionament de l’Estació_2: Mescladora. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics 

 Variadors de freqüència  

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 

 Funcionament d’un sistema de mesura i regulació 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora 

 Ordinador personal 

 Connexió a Internet 
   

 

Exercicis 
  

 
    

 1  Descriure la funció de l’estació 

    
Descriure la funció de l’Estació_2: Mescladora dintre de la Maqueta de 
regulació de fluïts.  
 
 

 2  Descriure el funcionament de l’estació 

    
Descriure el funcionament de l’Estació_2: Mescladora. Han 
d’aparèixer els principals sensors, actuadors, controladors, sistemes 
de supervisió i elements mecànics que intervenen en el procés. 
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Activitat 3 
Comprovació del mapa de d’entrades i sortides de 
l’autòmat 

 

Enunciat 
 Comprovar la connexió de les entrades i sortides de l’autòmat amb els 

diferents sensors i actuadors, tant digitals com analògics. 
 
 

  

Objectius 
  Documentar el mapa d’entrades i sortides de l’autòmat. 

 Comprovar la correcta connexió dels sensors i actuadors digitals 
com analògics. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Sensors i actuadors digitals i analògics. 

 Adaptadors de senyal. 

 Unity Pro XL. 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora. 

 Esquemes elèctrics de l’Estació_2. 

 Tèster. 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador. 

 Unity Pro XL 
 

 
 
 

 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Obtenció de les referències dels mòduls de l’autòmat 
 

    
Obtenir les referència de cada mòdul que forma part de l’autòmat 
(Font alimentació, CPU, E/S Digitals, E/S Analògiques). Anotar-les en 
una taula semblant a la de sota. 

 

Mòdul Referència Descripció 

Font Alimentació   

CPU   

E/S Digitals   

E/S Analògiques   

 

 

 
2 

 Realitzar el mapa d’entrades digitals de l’autòmat 
 

    
Activar els sensors digitals i comprovar quina entrada de l’autòmat 
s’activa. Omplir una taula semblant a la de la pàgina següent amb la 
informació de les entrades, el sensor que té connectat i la descripció. 
També es pot comprovar la continuïtat del cable entre el sensor i 
l’entrada corresponent fent servir un tèster. 
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Entrada Sensor Descripció 

%I0.1.0 4UCF1 Sortida variador UCF1:R1A-R1C: Funcionament Correcte 

   

   

 

 

 
3 

 Realitzar el mapa de sortides digitals de l’autòmat 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro XL. 
Forçar les sortides digitals del autòmat des de Unity Pro XL per 
comprovar quin actuador s’activa amb cadascuna d’elles. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir una taula la semblant a la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Sortida Actuador Descripció 

%Q0.1.16 EV103 Electrovàlvula entrada líquid a estació 

 
  

 
  

 

 
4 

 Realitzar el mapa d’Entrades/Sortides analògiques 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro. 
 
Comprovar amb Unity Pro que les entrades analògiques de l’autòmat 
estan detectant les mesures dels sensors analògics. 
 
Comprovar, escrivint valors analògics en les sortides de l’autòmat que 
els actuadors reben aquestes dades. També es pot connectar un 
tèster a les sortides de l’autòmat per comprovar que estan donant el 
senyar correcte. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir la una taula com la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Entrada/Sortida Sensor/Actuador Descripció 

%IW0.2.0 10AC1 Adaptador de senyal de cèl·lula de càrrega 
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Activitat 4 Parametrització del variador de freqüència ATV61 

 

Enunciat 
 Configurar el variador de freqüència ATV61 amb els paràmetres 

necessaris pel seu correcte funcionament 
   

Objectius 
  Configurar el variador de freqüència ATV61. 

  

Coneixements 
previs 

  Funcionament dels variadors de freqüència. 

 Configuració de la gama de variadors Altivar de Schneider. 

 Comunicacions CANOpen amb Unity Pro 

 Funcionament del programa Somove Lite 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora. 

 Cable USB-Modbus. 

 Ordinador 

 Somove Lite. 

 Pantalla d’operador del variador ATV61 
 

  

Exercicis 
  

 
 

    

 

1 
 Parametritzar i comprovar el funcionament del variador de 

freqüència ATV61 utilitzant la pantalla d’operador que 
inclou. 

    

  Connectar la pantalla d’operador que inclou el variador al port Modbus. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
 
 

 
2 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant el 
programa Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
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3 

 Comprovar el funcionament del variador de freqüència 
ATV61 amb el panell de comandos de Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Activar el “Panel de comandos” al programa Somove Lite. 

 Comprovar que podem posar en marxa el variador i canviar la seva 
velocitat. 
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Activitat 5 Programació del autòmat 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Unity Pro XL per controlar la mescla de tres 

productes.  
   

Objectius 
  Programar l’autòmat programable M340 amb el programa Unity 

Pro XL. 
   

Coneixements 
previs 

  

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 

 Tractament de senyals analògiques 
 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració 
del maquinari del PLC instal·lat a la estació. 

    

  Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_2_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 

 Crear les seccions del programa per tal que estigui ben estructurat. Ex. 
Seguretat, Comandament Auto/Manual, Control Variador. 

 Crear totes les variables necessàries. 

 Tenir en compte que les instruccions es donaran a través de la pantalla 
d’operador S5T o d’un sistema SCADA. 
  

 

 
2 

 Comprovació del programa i posada en marxa 
 

    

 Nota: Aquest exercici s’ha de realitzar quan s’ha finalitzat la programació de la 
pantalla S5T o el sistema SCADA dels exercicis 6 i 7.  

 

 Transferir el programa a l’autòmat. 

 Comprovacions de les seguretats: carregar el programa al PLC, posar-lo 
en “run” i comprovar que quan activem el sensor de nivell superior del 
dipòsit superior o el sensor de nivell inferior del dipòsit inferior, la bomba 
s’atura. 

 Comprovar que funciona el sistema Auto/Manual. 
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Activitat 6 Programació de la pantalla d’operador 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Designer per controlar la mescla de tres 

productes. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de pantalles d’operador amb Vijeo Designer 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Vijeo Designer 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració 
del maquinari de la pantalla S5T i l’autòmat M340 

    

  Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_2_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Exportar les variables des de Unity Pro XL. 

 Importar les variables a Vijeo Designer. 

 Crear la resta de variables necessàries.   
 

 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Activitat 7 Programació del sistema SCADA 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Citect per controlar la mescla de tres 

productes. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de sistemes SCADA amb Vijeo Citect 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_2: Mescladora. 

 Cable USB_A-Micro USB 

 Ordinador 

 Vijeo Citect 
 

  

Exercicis 
  

    
 

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat M340 

    
 
 

  Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_2_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar els servidors Entrades/Sortides, Tendències, Alarmes i 
Informes. 

 Configurar les comunicacions Ethernet amb l’autòmat M340. 
 

  

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Crear les variables internes i externes necessàries. 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Estació_3 Regulació de temperatura i pressió 
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Activitat 1 Reconeixement i estudi dels elements 

 

Enunciat 
 Observar l’estació de regulació de temperatura i pressió i identificar 

tots els elements que inclou la maqueta i la seva funció. 
 
 

  

Objectius 
  Identificar els diferents elements de la estació i descriure la seva 

funció. 
 

 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics (motors, bombes) 

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 
 Ordinador personal 
 Connexió a Internet 
  

 
 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Identificar els elements de l’Estació_3: Regulació de 
temperatura i pressió 

    
Observant l’estació, identificar tots els elements elèctrics i mecànics 
que hi ha, crear una taula amb la seva imatge, el seu identificador, el 
tipus de dispositiu de que es tracta i la seva funció dintre de l’estació. 
A sota podeu veure un exemple de com podria ser aquesta taula. 
 
 

Imatge Nom Tipus de dispositiu Funció 

 

3QS1 Interruptor general 
Tallar l’alimentació elèctrica de tots els 
dispositius de l’estació 

 

 

6AA1 Autòmat 

Controlar el procés. Captar la 
informació dels sensors. Activar els 
actuadors. Controlar el variador de 
freqüència. Rebre informació de la 
pantalla d’operador o SCADA. 

 
 

   

Taula 1. Exemple d’elements de l’Estació_1 
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Activitat 2 Descripció del funcionament 

 

Enunciat 
 Descriure la funció general de l’estació i el seu funcionament. A la 

descripció s’han de nomenar els principals sensors, actuadors, 
controladors i sistemes de supervisió i control que fa servir l’estació. 
 
 

  

Objectius 
  Estudiar el funcionament de l’Estació_3: Regulació de 

temperatura i pressió. 

 Redactar un document amb la descripció de les funcions i el 
funcionament de l’Estació_3: Regulació de temperatura i pressió. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics 

 Variadors de freqüència  

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 

 Funcionament d’un sistema de mesura i regulació 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 

 Ordinador personal 

 Connexió a Internet 
   

 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Descriure la funció de l’Estació_3: Regulació de 
temperatura i pressió 

    
Descriure la funció de l’Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 
dintre de la Maqueta de regulació de fluïts.  
 
 

 
2 

 Descriure el funcionament de l’Estació_3: Regulació de 
temperatura i pressió 

    
Descriure el funcionament de l’Estació_3: Regulació de temperatura i 
pressió. Han d’aparèixer els principals sensors, actuadors, 
controladors, sistemes de supervisió i elements mecànics que 
intervenen en el procés. 
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Activitat 3 
Comprovació del mapa de d’entrades i sortides de 
l’autòmat 

 

Enunciat 
 Comprovar la connexió de les entrades i sortides de l’autòmat amb els 

diferents sensors i actuadors, tant digitals com analògics. 
 
 

  

Objectius 
  Documentar el mapa d’entrades i sortides de l’autòmat. 

 Comprovar la correcta connexió dels sensors i actuadors, tant 
digitals com analògics. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Sensors i actuadors digitals i analògics. 

 Adaptadors de senyal. 

 Unity Pro XL. 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 

 Esquemes elèctrics de l’Estació_3. 

 Tèster 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Unity Pro XL 
 

 
 
 

 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Obtenció de les referències dels mòduls de l’autòmat 
 

    
Obtenir les referència de cada mòdul que forma part de l’autòmat 
(Font alimentació, CPU, E/S Digitals, E/S Analògiques). Anotar-les en 
una taula semblant a la de sota. 

 

Mòdul Referència Descripció 

Font Alimentació   

CPU   

E/S Digitals   

E/S Analògiques   

 

 

 
2 

 Realitzar el mapa d’entrades digitals de l’autòmat 
 

    
Activar els sensors digitals i comprovar quina entrada de l’autòmat 
s’activa. Omplir una taula semblant a la de la pàgina següent amb la 
informació de les entrades, el sensor que té connectat i la descripció. 
També es pot comprovar la continuïtat del cable entre el sensor i 
l’entrada corresponent fent servir un tèster. 
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Entrada Sensor Descripció 

%I0.1.0 4UCF1 Sortida variador UCF1:R1A-R1C: Funcionament Correcte 

   

   

 

 

 
3 

 Realitzar el mapa de sortides digitals de l’autòmat 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro XL. 
Forçar les sortides digitals del autòmat des de Unity Pro XL per 
comprovar quin actuador s’activa amb cadascuna d’elles. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir la semblant a la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Sortida Actuador Descripció 

%Q0.1.16 9KA1 Relè marxa cèl·lula Peltier 

 
  

 
  

 

 
4 

 Realitzar el mapa d’Entrades/Sortides analògiques 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Unity Pro. 
 
Comprovar amb Unity Pro que les entrades analògiques de l’autòmat 
estan detectant les mesures dels sensors analògics. 
 
Comprovar, escrivint valors analògics en les sortides de l’autòmat que 
els actuadors reben aquestes dades. També es pot connectar un 
tèster a les sortides de l’autòmat per comprovar que estan donant el 
senyar correcte. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir la una taula com la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Entrada/Surtida Sensor/Actuador Descripció 

%IW0.2.0 PIC109 Sensor de pressió 
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Activitat 4 Parametrització del variador de freqüència ATV61 
 

Enunciat 
 Configurar el variador de freqüència ATV61 amb els paràmetres 

necessaris pel seu correcte funcionament 
   

Objectius 
  Configurar el variador de freqüència ATV61. 

  

Coneixements 
previs 

  Funcionament dels variadors de freqüència. 

 Configuració de la gama de variadors Altivar de Schneider. 

 Comunicacions CANOpen amb Unity Pro 

 Funcionament del programa Somove Lite 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió. 

 Cable USB-Modbus. 

 Ordinador 

 Somove Lite. 

 Pantalla d’operador del variador ATV61 
 

  

Exercicis 
  

 
 

    

 

1 
 Parametritzar i comprovar el funcionament del variador de 

freqüència ATV61 utilitzant la pantalla d’operador que 
inclou. 

    

  Connectar la pantalla d’operador que inclou el variador al port Modbus. 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
 

 

 
2 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant el 
programa Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de 
característiques (Hz, rpm, I, KW) 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar la velocitat mínima del variador a 10 Hz 

 Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz 

 Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què 
la bomba no pugui girar en sentit contrari. 

 Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
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3 

 Comprovar el funcionament del variador de freqüència 
ATV61 amb el panell de comandos de Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Activar el “Panel de comandos” al programa Somove Lite. 

 Comprovar que podem posar en marxa el variador i canviar la seva 
velocitat. 
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Activitat 5 Programació del autòmat  

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Unity Pro XL per controla la temperatura i 

pressió de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar l’autòmat programable M340 amb el programa Unity 

Pro XL. 
   

Coneixements 
previs 

  

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 

 Tractament de senyals analògiques 

 Control PWM 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració 
del maquinari del PLC instal·lat a la estació. 

    

  Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_3_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 

 Crear les seccions del programa per tal que estigui ben estructurat. Ex. 
Seguretat, Comandament Auto/Manual, Control Variador, PWM 
Temperatura i PID Pressió. 

 Crear totes les variables necessàries. 

 Programar totes les seccions per poder controlar mitjançant control 
PWM de temperatura i PID de pressió. 

 Tenir en compte que les instruccions es donaran a través de la pantalla 
d’operador S5T o d’un sistema SCADA. 
  

 

 
2 

 Comprovació del programa i posada en marxa 
 

    

 Nota: Aquest exercici s’ha de realitzar quan s’ha realitzat la programació de la 
pantalla S5T o el sistema SCADA dels exercicis 6 i 7.  

 

 Transferir el programa a l’autòmat. 

 Comprovacions de les seguretats: carregar el programa al PLC, posar-lo 
en “run” i comprovar que quan activem el sensor de nivell superior del 
dipòsit superior o el sensor de nivell inferior del dipòsit inferior, la bomba 
s’atura. 

 Comprovar que funciona el sistema Auto/Manual. 

 Ajustar els paràmetres del control PWM de temperatura. 
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Activitat 6 Programació de la pantalla d’operador 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Designer per controla la temperatura i 

pressió de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de pantalles d’operador amb Vijeo Designer 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i cabal 

 Cable USB programació M340 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Vijeo Designer 

 Unity Pro XL 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració 
del maquinari de la pantalla S5T i l’autòmat M340 

    

  Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_3_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Exportar les variables des de Unity Pro XL. 

 Importar les variables a Vijeo Designer. 

 Crear la resta de variables necessàries.   
 

 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Activitat 7 Programació del sistema SCADA 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Citect per controla la temperatura i 

pressió de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de sistemes SCADA amb Vijeo Citect 

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_3: Regulació de temperatura i pressió 

 Cable USB_A-Micro USB 

 Ordinador 

 Vijeo Citect 
 

  

Exercicis 
  

    
 

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat M340 

    
 
 

  Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_3_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar els servidors Entrades/Sortides, Tendències, Alarmes i 
Informes. 

 Configurar les comunicacions Ethernet amb l’autòmat M340. 
 

  

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Crear les variables internes i externes necessàries. 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Estació_4 Magatzem robotitzat 
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Activitat 1 Reconeixement i estudi dels elements 

 

Enunciat 
 Observar el magatzem robotitzat i identificar tots els elements que 

inclou la maqueta i la seva funció. 
 
 

  

Objectius 
  Identificar els diferents elements de la estació i descriure la seva 

funció. 
 

 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics (motors, bombes) 

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 

 Servomotors 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat 
 Ordinador personal 
 Connexió a Internet 
  

 
 

Exercicis 
  

 
    

 1  Identificar els elements de l’Estació_4: Magatzem robotitzat 

    
Observant l’estació, identificar tots els elements elèctrics i mecànics 
que hi ha, crear una taula amb la seva imatge, el seu identificador, el 
tipus de dispositiu de que es tracta i la seva funció dintre de l’estació. 
A sota podeu veure un exemple de com podria ser aquesta taula. 
 
 

Imatge Nom Tipus de dispositiu Funció 

 

3QS1 Interruptor general 
Tallar l’alimentació elèctrica de tots els 
dispositius de l’estació 

 

8XP1 
Autòmat 
controlador de 
moviment 

Controlar el procés. Captar la 
informació dels sensors. Activar els 
actuadors. Controlar el variador de 
freqüència. Rebre informació de la 
pantalla d’operador o SCADA. 
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Activitat 2 Descripció del funcionament 

 

Enunciat 
 Descriure la funció general de l’estació i el seu funcionament. A la 

descripció s’han de nomenar els principals sensors, actuadors, 
controladors i sistemes de supervisió i control que fa servir l’estació. 
 
 

  

Objectius 
  Estudiar el funcionament de l’Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 Redactar un document amb la descripció de les funcions i el 
funcionament de l’Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Aparellatge elèctric 

 Sensors digitals 

 Sensors analògics 

 Adaptadors de senyals 

 Autòmats programables 

 Actuadors elèctrics 

 Variadors de freqüència  

 Electro-hidràulica 

 Sistemes HMI/SCADA 

 Servomotors 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat 

 Ordinador personal 

 Connexió a Internet 
   

 

Exercicis 
  

 
    

 1  Descriure la funció de l’Estació_4: Magatzem robotitzat 

    
Descriure la funció de l’Estació_4: Magatzem robotitzat dintre de la 
Maqueta de regulació de fluïts.  
 
 

 
2 

 Descriure el funcionament de l’Estació_4: Magatzem 
robotitzat 

    
Descriure el funcionament de l’Estació_4: Magatzem robotitzat. Han 
d’aparèixer els principals sensors, actuadors, controladors, sistemes 
de supervisió i elements mecànics que intervenen en el procés. 
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Activitat 3 
Comprovació del mapa de d’entrades i sortides de 
l’autòmat 

 

Enunciat 
 Comprovar la connexió de les entrades i sortides de l’autòmat amb els 

diferents sensors i actuadors, tant digitals com analògics. 
 
 

  

Objectius 
  Documentar el mapa d’entrades i sortides de l’autòmat. 

 Comprovar la correcta connexió dels sensors i actuadors, tant 
digitals com analògics. 

 
 

  

Coneixements 
previs 

  Sensors i actuadors digitals i analògics. 

 Adaptadors de senyal. 

 Somachine. 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat 

 Esquemes elèctrics de l’Estació_4. 

 Tèster. 

 Cable USB programació del LMC058 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador. 

 Somachine. 
 

 
 
 

 

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Obtenció de les referències dels mòduls de l’autòmat 
 

    
Obtenir les referència de cada mòdul que forma part de l’autòmat 
(Font alimentació, CPU, E/S Digitals, E/S Analògiques). Anotar-les en 
una taula semblant a la de sota. 

 

Mòdul Referència Descripció 

Font Alimentació   

CPU   

Entrades Digitals   

Sortides Digitals   

 

 

 
2 

 Realitzar el mapa d’entrades digitals de l’autòmat 
 

    
Activar els sensors digitals i comprovar quina entrada de l’autòmat 
s’activa. Omplir una taula semblant a la de la pàgina següent amb la 
informació de les entrades, el sensor que té connectat i la descripció. 
També es pot comprovar la continuïtat del cable entre el sensor i 
l’entrada corresponent fent servir un tèster. 
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Entrada Sensor Descripció 

%IX1.0   

   

   

 

 

 
3 

 Realitzar el mapa de sortides digitals de l’autòmat 
 

    
Connectar-se a l’autòmat “on-line” amb Somachine 
Forçar les sortides digitals del autòmat des de Somacine per 
comprovar quin actuador s’activar amb cadascuna d’elles. 
També es pot utilitzar el tèster per comprovar el cablejat. 
Omplir la semblant a la de sota amb la informació obtinguda. 
 

Sortida Actuador Descripció 

%QX0.0 EV101 Electrovàlvula entrada líquid a estació 
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Activitat 4 Parametrització dels servo-controladors LXM32A 

 

Enunciat 
 Configurar el servo-controlador LXM32A amb els paràmetres 

necessaris pel seu correcte funcionament 
   

Objectius 
  Configurar el servo-controlador LXM32A. 

  

Coneixements 
previs 

  Funcionament dels servo-motors. 

 Configuració dels servo-controladors Lexium 32. 

 Comunicacions CANOpen amb Somachine 

 Funcionament del programa Somove Lite 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 Cable USB-Modbus. 

 Ordinador 

 Somove Lite. 
 

  

Exercicis 
  

 
 

 

 
1 

 Parametritzar el servo-controlador utilitzant el programa 
Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Configurar el canal Canopen amb el número 1. 

 Configurar la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 

 Configurar el control del variador per Canopen. 

 Configurar els límits negatius i positius del eixos i cinta. 

 Configurar el mètode de fer Homing. 

  Configurar l’escalat dels eixos i cinta. 
 
 

 
2 

 Comprovar el funcionament del servo-controlador LXM32A 
amb el panell de comandos de Somove Lite 

    

  Connectar el cable USB-Modbus de l’ordinador al variador. 

 Obrir el programa Somove Lite i connectar-se al variador. 

 Activar el “Panel de comandos” al programa Somove Lite. 

 Comprovar que funciona el Homing i els límits positius i negatius. 

 Comprovar que funciona l’escalat. 
 

 

 

 

 

 

 



Annex 1. Manual de pràctiques – Maqueta de mesura i regulació de fluïts                                40 

 

Activitat 5 Programació del controlador de moviments 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Somachine per controlar el magatzem 

robotitzat. 
   

Objectius 
  Programar l’autòmat programable LMC058 amb el programa 

Somachine. 
   

Coneixements 
previs 

  

 Programació d’autòmats amb Unity Pro XL 

 Tractament de senyals analògiques 

 Control PID 
 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 Cable USB programació del LMC058 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Somachine 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Somachine amb la configuració del 
maquinari del PLC instal·lat a la estació. 

    

  Crear un programa amb Somachine amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_4_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 

 Crear les seccions del programa per tal que estigui ben estructurat. Ex. 
Seguretat, Sinòptic, Control de cada eix. 

 Crear totes les variables necessàries. 

 Programar totes les seccions per poder controlar la càrrega i descàrrega 
del magatzem. 

 Tenir en compte que les instruccions es donaran a través de la pantalla 
d’operador S5T o d’un sistema SCADA. 
  

 

 
2 

 Comprovació del programa i posada en marxa 
 

    

 Nota: Aquest exercici s’ha de realitzar quan s’ha realitzat la programació de la 
pantalla S5T o el sistema SCADA dels exercicis 6 i 7.  

 

 Transferir el programa a l’autòmat. 

 Comprovacions de les seguretats: carregar el programa al PLC, posar-lo 
en “run” i comprovar que quan activem el sensor de nivell superior del 
dipòsit superior o el sensor de nivell inferior del dipòsit inferior, la bomba 
s’atura. 

 Comprovar que funciona el sistema Càrrega/Descarrega 
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Activitat 6 Programació de la pantalla d’operador 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Designer per controla el nivell i el cabal 

del dipòsit superior de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de pantalles d’operador amb Vijeo Designer 

 Programació d’autòmats amb Somachine 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 Cable USB programació del LMC058 (USB-MicroUSB) 

 Ordinador 

 Vijeo Designer 

 Somachine 

 Haver realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’estació. 
 

  

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració 
del maquinari de la pantalla S5T i l’autòmat LMC058 

    

  Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_4_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Exportar les variables des de Somachine. 

 Importar les variables a Vijeo Designer. 

 Crear la resta de variables necessàries.   
 

 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Activitat 7 Programació del sistema SCADA 

 

Enunciat 
 Crear un programa amb Vijeo Citect per controla el nivell i el cabal del 

dipòsit superior de l’estació. 
   

Objectius 
  Programar la pantalla S5T amb Vijeo Designer per controlar el 

nivell i el cabal del dipòsit superior de l’estació. 
   

Coneixements 
previs 

  Programació de sistemes SCADA amb Vijeo Citect 

 Programació d’autòmats amb Somachine 
 

  

Material 
necessari 

  Estació_4: Magatzem robotitzat. 

 Cable USB_A-MicroUSB 

 Ordinador 

 Vijeo Citect 
 

  

Exercicis 
  

    
 

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat LMC058 

    
 
 

  Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del maquinari 
de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar els servidors Entrades/Sortides, Tendències, Alarmes i 
Informes. 

 Configurar les comunicacions Ethernet amb l’autòmat LMC058. 
 

  

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat que controla la estació, amb el nom de 
EST_1_Nom_Cognom, on Nom és el vostre nom i Cognom és el vostre 
primer cognom. 

 Configurar les comunicacions Ethernet i Canopen. 
 

 

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

  Crear les variables internes i externes necessàries. 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

    

  Crear i programar una pantalla amb un menú principal per accedir a la 
resta de pantalles. 

 Crear i programar una pantalla per canviar entres els modes Auto i 
Manual. 

 Crear i programar una pantalla amb l’esquema sinòptic del procés. 

 Crear i programar una pantalla amb les gràfiques de nivell i cabal. 

 Crear i programar una pantalla per visualitzar les alarmes. 

 Crear i programar una pantalla per gestionar la seguretat d’usuari. 
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Estació_1 Regulació de cabal i nivell 
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Activitat 1 Reconeixement i estudi dels elements 

   

Exercicis 
  

 
    

 1  Identificar els elements  i la seva funció 

    

Imatge Nom Tipus de dispositiu Funció 

 

3QS1 Interruptor general 
Tallar l’alimentació elèctrica de tots els 
dispositius de l’estació 

 

 

5AA1 Autòmat 

Controlar el procés. Captar la informació 
dels sensors. Activar els actuadors. 
Controlar el variador de freqüència. Rebre 
informació de la pantalla d’operador o 
SCADA. 

 

UCF1 
Variador de 
freqüència 

Controlar la velocitat de la bomba que 
impulsa el líquid del dipòsit inferior al 
superior. 

 

5AT1 Pantalla d’operador 
Dispositiu per interactuar entre l’usuari i el 
procés. 

 

FC101 Cabalímetre 
Dispositiu per mesura el cabal del líquid 
que passa del dipòsit inferior al superior. 

 

EV101 
EV102 

Electrovàlvules 
Electrovàlvules sortida de líquid de 
l’estació. 

 

LC102 Sensor de nivell 
Mesurar el nivell de líquid al dipòsit 
superior i transmetre el seu valor a 
l’autòmat. 

 

P103 Bomba 
Impulsa el líquid del dipòsit inferior al 
superior. 

 

3TF1 Font d’alimentació Alimentar dispositius a 24 VDC. 

 

3FD1 
Interruptor magneto-

tèrmic 
Interrompre alimentació 230 VAC de font 
d’alimentació 24 VDC. 

 

3QS1 Disjuntor 
Interruptor alimentació 230 V AC variador 
de freqüència. 

 

3SPE1 
Interruptor 

emergència 
Interrompre alimentació de font 
d’alimentació 24 VDC. 
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LSH101 
LSS101 
LSH102 
LSH102 

Sensors nivell 
Sensors digitals de nivell superior i nivell 
inferior. 

 

10AC1 Adaptador de senyal 
Adapta la senyal de sortida del cabalímetre 
a la entrada analògica del PLC. 

 

5XDE1 Concentrador 
Dispositiu per connectar per Ethernet el 
PLC A la pantalla, les estacions i 
l’ordinador. 

 

KA1 
KA2 

Relé 
Relés per activar les electrovàlvules 
d’entrada i sortida de líquid a l’estació. 

 
X1 Regaters 

Connectar els dispositius de fora del 
quadre a dintre. 

 

B101 Dipòsit inferior 
Emmagatzemar el líquid serà bombejat al 
segon dipòsit. 

 

B102 Dipòsit superior 
Emmagatzemar el líquid regulant el seu 
nivell. 

 

V101 Vàlvula manual 
Vàlvula per buidar el dipòsit superior cap al 
inferior o per crear un pertorbació al dipòsit 
superior. 
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Activitat 2 Descripció del funcionament 

   

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Descriure la funció de l’estació 
 

   Subministrar i regular el nivell del dipòsit superior controlant el seu 
cabal. 
 
 

 
2 

 Descriure el funcionament de l’estació 
 

   Aquesta estació disposa de dos dipòsits per emmagatzemar líquids, 
un dipòsit inferior que conté el líquid (matèria primera) que es 
bombeja al segon dipòsit. 
 
Una bomba trifàsica controlada per un variador de freqüència impulsa 
el líquid del dipòsit inferior al dipòsit superior. Un sensor de nivell per 
radiofreqüència mesura el nivell del líquid del dipòsit i s’utilitza un 
cabalímetre per conèixer el cabal subministrat. 
 
Cada dipòsit està dotat de dos sensors de nivell tipus boia, un que 
indica el límit inferior de líquid i un altre que indica el límit superior. 
 
Tot el sistema està controlat per un autòmat programable i com a 
interfície home-màquina s’utilitzarà o bé una pantalla d’operador o un 
ordinador amb un programa SCADA. 
 
L’estació té una electrovàlvula per poder acoblar la sortida de líquid a 
una segona estació. 
 
El senyal de sortida del sensor d’ultrasons és a tensió de 0..10 V per 
la qual cosa pot ser connectar directament a l’autòmat, mentre que la 
sortida del cabalímetre és a freqüència i ha de passar per un 
adaptador de senyal per ser connectada a l’autòmat. 
 
Totes les electrovàlvules s’activen a través de relès que són activats 
per l’autòmat. 
 
La comunicació autòmat-pantalla d’operador i autòmat-PC (sistema 
SCADA) es realitza per Ethernet, mentre que la comunicació autòmat-
variador de freqüència es realitzar per Canopen. 
 
Els programes necessari són: 
 

Element Model Programa 

Autòmat 
programable 

M340 Unity Pro XP 

Autòmat 
programable 

LMC058 SoMachine 3 

Variador de 
freqüència 

ATV61 SoMove Lite 

Panell 
d’operador 

S5T Vijeo Designer 

Servo-control LXM32A SoMove Lite 
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Activitat 3 
Comprovació del mapa de d’entrades i sortides de 
l’autòmat 

   

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Obtenció de les referències dels mòduls de l’autòmat 
 

    

Mòdul Referència Descripció 

Font Alimentació BMX CPS 2000 Font d’alimentació 

CPU BMX P34 20302 Processador i comunicacions Ethernet i Canopen 

E/S Digitals 
BMX DDM 

3202k 
Mòdul de 16 entrades digitals i 16 sortides digitals 
PNP a transistor 

E/S Analògiques BMX AMM 0600 
Mòdul de 4 entrades analògiques a tensió o corrent i 2 
sortides analògiques a tensió o corrent 

 

 
2 

 Realitzar el mapa d’entrades digitals de l’autòmat 
 

    

Entrada Sensor Descripció 

%I0.1.0 4UCF1 Sortida variador UCF1/R1A: Funcionament Correcte 

%I0.1.1 4UCF1 Sortida variador UCF1/R2A: Fallo convertidor 

%I0.1.2 LSL101 Sensor de nivell límit inferior dipòsit B101 

%I0.1.3 LSH101 Sensor de nivell superior dipòsit B101 

%I0.1.4 LSL102 Sensor de nivell inferior dipòsit B102 

%I0.1.5 LSH102 Sensor de nivell superior dipòsit B102 

%I0.1.6 Lliure ------------------ 

%I0.1.7 Lliure ------------------ 

%I0.1.8 Lliure ------------------ 

%I0.1.9 Lliure ------------------ 

%I0.1.10 Lliure ------------------ 

%I0.1.11 Lliure ------------------ 

%I0.1.12 Lliure ------------------ 

%I0.1.13 Lliure ------------------ 

%I0.1.14 Lliure ------------------ 

%I0.1.15 Lliure ------------------ 
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3 

 Realitzar el mapa de sortides digitals de l’autòmat 
 

 
 

   

Sortida Actuador Descripció 

%Q0.1.16 KA1/EV101 Relé activador electrovàlvula entrada líquid a estació 

%Q0.1.17 KA2/EV102 Relé activador electrovàlvula sortida líquid de estació 

%Q0.1.18 Lliure ------------------ 

%Q0.1.10 Lliure ------------------ 

%Q0.1.20 Lliure ------------------ 

%Q0.1.21 Lliure ------------------ 

%Q0.1.22 Lliure ------------------ 

%Q0.1.23 Lliure ------------------ 

%Q0.1.24 Lliure ------------------ 

%Q0.1.25 Lliure ------------------ 

%Q0.1.26 Lliure ------------------ 

%Q0.1.27 Lliure ------------------ 

%Q0.1.28 Lliure ------------------ 

%Q0.1.29 Lliure ------------------ 

%Q0.1.30 Lliure ------------------ 

%Q0.1.31 Lliure ------------------ 

 

 

 
4 

 Realitzar el mapa d’entrades/sortides analògiques 
 

   

Entrada/Sortida 
Sensor o 
Actuador 

Descripció 

%IW0.2.0 LC102 Sensor nivell per ultrasons del dipòsit superior B102 

%IW0.2.1 FC101/10AC1 
Adaptador de senyal de cabalímetre d’entrada a dipòsit 
superior B102 

%IW0.2.2 Lliure ------------------ 

%IW0.2.3 Lliure ------------------ 

%QW0.2.4 UCF1/AI1 
Variador de freqüència Entrada analògica consigna 
velocitat 

%QW0.2.5 Lliure ------------------ 
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Activitat 4 Parametrització del variador de freqüència ATV61 

   

Exercicis 
  

 
 

    

 
1 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant la pantalla 
d’operador que inclou. 

    

 
 

  
1. Introduir els paràmetres de la bomba al variador segons la placa de  

característiques (Hz, rpm, I, KW) 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ VARIADOR ARRANQUE RÁPIDO  Pot.Nominal Motor  
Placa Caraterist. Tensión Nom. Motor  Placa Característ  Int. Nominal 
Motor  Frec. Nominal Motor  Placa Característ.  Vel.Nominal Motor  
Placa Característ.  Autoajuste  Si  ESC 

 
 

2. Configurar el control per CANOpen. 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ VARIADOR  CONTROL  Canal Ref.1: CANOpen 
 
MENÚ GENERAL  MENÚ  VARIADOR  COMUNICACIÓN  CANOpen  Dirc.CANopen: 1  
Velocidad CANOpen: 500 kbit/s 

 
 
3. Configurar el node CANopen en 1 la velocitat del port Canopen a 500 Kbps. 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ  VARIADOR  COMUNICACIÓN  CANOpen  Dirc.CANopen: 1  
Velocidad CANOpen: 500 kbit/s 

 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ  VARIADOR  ARRANQUE RÁPIDO   
 
4. Configurar la velocitat màxima del variador a 60 Hz i la mínima a 10 Hz 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ  VARIADOR  ARRANQUE RÁPIDO   Velocidad Máxima: 60 Hz  
Velocidad Mínima: 10 Hz. 

 
 
5. Comprovar que està activat la protecció per a la inversió de gir per què la 

bomba no pugui girar en sentit contrari. 
 

MENÚ GENERAL  MENÚ  VARIADOR  CONTROL  Inhibición M.atràs: Sí 
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6. Configurar les rampes d’acceleració i desacceleració a 3 s. 
 
MENÚ GENERAL  MENÚ VARIADOR  AJUSTES Rampa aceleración: 3.0 s  Rampa 
deceleración 3.0 s 
 
 

 
2 

 Parametritzar el variador de freqüència ATV61 utilitzant el 
programa Somove Lite 
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3 

 Comprovar el funcionament del variador de freqüència ATV61 amb 
el panell de comandos de Somove Lite 

    
 
Estant “on line” amb el variador activar el “Panel de comandos” 
 

 
 
 
 
 
Activar el motor i comprovar que es pot variar la consigna de velocitat. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar  Panel de comandos 
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Activitat 5 Programació de l’autòmat  

   

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Unity Pro XL amb la configuració 
del maquinari del PLC instal·lat a la estació. 
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Nom Tipus dades Adreça 

i_TP_PV_Nivell INT %MW100 

i_TP_TD_Cabal INT %MW124 

i_TP_TD_Nivell INT %MW114 

i_TP_TI_Caball INT %MW122 

i_TP_TI_Nivell INT %MW112 

IN_ANALOG_1 INT  

IN_ANALOG_2 INT  

iOut_PID_Cabal INT  

iOut_PID_Nivell INT  

iStatusWord_ATV1 WORD %MW1004 

iStatusWord_ATV1_Mask WORD  

iStatusWord_ATV1_Mask_reset WORD  

iVelocidad_ATV_1_AUX INT  

r_TP_KP_Caubal REAL %MW120 

r_TP_KP_Nivell REAL %MW110 

rCabal_B102 REAL  

rCabal_OUT REAL  

rCaball_Consigna_B102 REAL  

rNivell_B102 REAL  

rNivell_Consigna_B102 REAL  

rSalida_Nivel REAL  

Sequencia_automatica BOOL  

stModo_PID_Cabal Mode_PID  

stModo_PID_Nivell Mode_PID  

stParametres_PID_nivell Para_PID  

stParametres_PID_nivell Para_PID  

stParametros_PID_Cabal Para_PID  

stParametros_PID_Cabal Para_PID  

TP_Enable_PID_Cabal EBOOL %M62 

TP_Enable_PID_Cabal EBOOL %M62 

TP_Enable_PID_Nivell EBOOL %M61 

TP_Enable_PID_Nivell EBOOL %M61 

TP_MAN_Velocitat_ATV61 INT %MW160 

TP_xSelector_MAN_AUT EBOOL %M60 

TP_xSelector_MAN_AUT EBOOL %M60 

x_AUT_ENABLE_P101 BOOL  

x_AUT_EV_101 EBOOL  

x_AUT_EV_102 EBOOL  

x_AUT_EV_106 EBOOL  

x_AUT_EV_108 EBOOL  

x_AUT_EV_109 EBOOL  

x_AUT_Marxa_P101 BOOL  

x_AUT_RESET_P101 BOOL  

x_AUT_STOP_P101 BOOL  

x_M_B101_LS_HIGH EBOOL %M3 
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x_M_B101_LS_HIGH EBOOL %M3 

x_M_B101_LS_LOW EBOOL %M2 

x_M_B101_LS_LOW EBOOL %M2 

x_M_B102_LS_HIGH EBOOL %M5 

x_M_B102_LS_HIGH EBOOL %M5 

x_M_B102_LS_LOW EBOOL %M4 

x_M_B102_LS_LOW EBOOL %M4 

x_M_Bomba1_ERR EBOOL %M1 

x_M_Bomba1_ERR EBOOL %M1 

x_M_Bomba1_OK EBOOL %M0 

x_M_Bomba1_OK EBOOL %M0 

x_M_EV_101 EBOOL %M20 

x_M_EV_101 EBOOL %M20 

x_M_EV_102 EBOOL %M21 

x_M_EV_102 EBOOL %M21 

x_M_EV_106 EBOOL %M51 

x_M_EV_106 EBOOL %M51 

x_M_EV_108 EBOOL %M52 

x_M_EV_108 EBOOL %M52 

x_M_EV_109 EBOOL %M53 

x_M_EV_109 EBOOL %M53 

x_M_Permis_P101 BOOL  

x_TP_Can_ERR_Canal BOOL  

x_TP_ENABLE_P101 EBOOL %M77 

x_TP_ENABLE_P101 EBOOL %M77 

x_TP_Marxa_P101 EBOOL %M75 

x_TP_Marxa_P101 EBOOL %M75 

x_TP_P_Rearme_P101 EBOOL %M76 

x_TP_P_Rearme_P101 EBOOL %M76 

x_TP_Polsador_MARCHA EBOOL %M12 

x_TP_Polsador_MARCHA EBOOL %M12 

x_TP_Polsador_PARO EBOOL %M11 

x_TP_Polsador_PARO EBOOL %M11 

x_TP_Polsador_Rearme EBOOL %M14 

x_TP_Polsador_Rearme EBOOL %M14 

x_TP_STOP_P101 EBOOL %M78 

x_TP_STOP_P101 EBOOL %M78 

xActivar_PID_CABAL BOOL  

xActivar_PID_NIVELL EBOOL  
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2 

 Comprovació del programa i posada en marxa 
 

    
Per comprovar el funcionament de la maqueta seguir els següents 
passos: 
 

1. Parametritzar el variador. 
2. Carregar el programa de l’autòmat. 
3. Carregar el programa de la pantalla d’operador o posar en 

“run” el programa SCADA. 
4. Comprovar el correcte funcionament del variador utilitzant el 

“Panel de comandos” de Somove. 
5. Comprovar que els sensors de límit superior i límit inferior 

aturen el procés.  
6. Parametritzar els controls PID de nivell i cabal. 
7. Comprovar el mode manual. 
8. Comprovar el mode auto. 
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Activitat 6 Programació de la pantalla d’operador 

   

Exercicis 
  

 
    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Designer amb la configuració 
del maquinari de la pantalla S5T i l’autòmat M340 

    
Els passos a seguir són els següents: 
 
1. Crearem un projecte nou 
 

 Fichero  Nuevo proyecto 

 

Informació del nou projecte 

 

Configuració del tipus de pantalla que utilitzarà el projecte 
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Configuració de les IPs de la pantalla destí. 
 
 

 
 

Fent clic a la pestanya Añadir podem configurar  
el PLC que connectarà amb aquesta pantalla 
 
 

 
 

Afegirem el controlador per a un equip Modbus TCP  
que connectarà per el port Ethernet la pantalla i el PLC 

 
 

 



Annex 2. Solucions Estacio_1 – Maqueta de mesura, control i regulació de fluïts                                23 

 

 
 

Així quedarà la pantalla després d’afegir el controlador Modbus TCP/IP 
per comunicar via Ethernet la pantalla i el PLC. Polsem Finalizar 

 
 
2. Compartir dades 

Per poder compartir les variables entre la pantalla i el PLC hem 
d’habilitar aquesta funció. 
 

 Navegador  Destino (TP_01 en el nostre cas) 

 Inspector de propiedades  Compartir datos  Habilitar 

 
Habilitació de la compartició de dades  
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3.  Configuració de l’equip 

S’ha de configurar alguns paràmetres del dispositiu que comunicarà 
amb la pantalla (PLC) 
 

 Navegador  Destino (TP_01)  Administrador de E/S  
ModbusTCPIP01  EquipoModbus01  Hacer doble clic 

 
A la casella Dirección del equipo s’ha de posar la IP del PLC. 
Marcarem la casella IEC61131 

 

 
Sortirà una alerta, farem clic sobre la opció Si 

 

  

 
2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

    

 Nom Tipus dades Origen dades Adreça 
dispositiu 

S_NIVELL UINT External %MW100 
S_CABAL UINT External %MW101 
KP_NIVELL REAL External %MF110 
TI_NIVELL UINT External %MW112 
TD_NIVELL UINT External %MW114 
SP_NIVELL UINT External %MW116 
KP_CABAL STRING External %MW120 
TI_CABAL UINT External %MW122 
TD_CABAL UINT External %MW124 
KP_CABAL REAL External %MF120 
SP_CABAL UINT External %MW126 
SEL_MAN_AUT BOOL External %M60 
Activacio_PID_Nivell BOOL External %M61 
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Activacio_PID_Cabal BOOL External %M62 
TP_EV109 BOOL External %M53 
TP_B102_LSH BOOL External %M5 
TP_B102_LSL BOOL External %M4 
TP_B101_LSH BOOL External %M3 
TP_B101_LSL BOOL External %M2 
TP_Bomba1_ERR BOOL External %M1 
TP_Bomba1_OK BOOL External %M0 
TP_MAN_Bomba1_ON BOOL External %M75 
TP_MAN_VEL_ATV61 UINT External %MW160 
x_TP_Out_O_0 BOOL External %M20 
x_TP_Out_O_1 BOOL External %M21 
x_TP_Out_O_2 BOOL External %M22 
x_TP_Out_O_3 BOOL External %M23 
x_TP_Out_O_4 BOOL External %M24 
x_TP_Out_O_5 BOOL External %M25 
x_TP_Out_O_6 BOOL External %M26 
x_TP_Out_O_7 BOOL External %M27 
TP_xPulsador_Paro BOOL External %M11 
TP_xPulsador_Marxa BOOL External %M12 
TP_xPulsador_Rearme BOOL External %M14 
TP_Man_Rearme_P101 BOOL External %M76 
TP_MAN_Enable_P101 BOOL External %M77 
TP_MAN_Reset_P101 BOOL External %M78 
TP_xPulsador_Paro_P101 BOOL External %M79 
i_TP_VelocitatAct_P101 INT External %MW1005 
i_TP_IntensitatAct_P101 INT External %MW1007 

 

 

 

 
3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
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Activitat 7 Programació del sistema SCADA 

   

Exercicis 
  

    

 
1 

 Crear un programa amb Vijeo Citect amb la configuració del 
maquinari de l’autòmat M340 

    
 

 Seguir els següents passos per crear el programa i configurar els servidors: 
 
1. Creació d’u nou projecte 
 
Explorador de Citect  Archivo  Nuevo proyecto 

 
 
  
2. Creació dels usuaris 
 
Editor de Proyectos de Citect  Sistema  Usuarios  Agregar (serà 
suficient amb escriure el nom d’usuari, nom complert i contrasenya) 
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3. Creació dels grups (clusters) 
 
Editor de Proyectos de Citect  Servidores  Clusters  Agregar 

 
 
 
4. Creació de servidors i dispositius E/S Interns 
 
Explorador Citect  “Nombre del proyecto”  Comunicaciones  
Configuración rápida de dispositivo de E/S 

 
 
 

 

Doble clic 



Annex 2. Solucions Estacio_1 – Maqueta de mesura, control i regulació de fluïts                                29 
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5. Creació de servidors i dispositius E/S Externs 
 

Explorador Citect  “Nombre del proyecto”  Comunicaciones  
Configuración rápida de dispositivo de E/S 
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6.  Configuració de la resta de servidors 
 
Editor de proyectos Citect  Servidores  Servidores de Alarmas  
Agregar 
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7. Compilació del projecte  

 
Editor de Proyectos de Citect  Archivo  Compilar (o presionar Alt+F10 en 
el Editor de Proyectos) 

 

 
 
 
8. Configuració de l’ordinador 
 
Editor de proyectos  Herramientas  Asistente de configuración de 

computador 
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2 

 Creació de les variables internes i externes 
 

   Nom Tipus dades Origen dades Adreça 
dispositiu 

S_NIVELL UINT External %MW100 
S_CABAL UINT External %MW101 
KP_NIVELL REAL External %MF110 
TI_NIVELL UINT External %MW112 
TD_NIVELL UINT External %MW114 
SP_NIVELL UINT External %MW116 
KP_CABAL STRING External %MW120 
TI_CABAL UINT External %MW122 
TD_CABAL UINT External %MW124 
KP_CABAL REAL External %MF120 
SP_CABAL UINT External %MW126 
SEL_MAN_AUT BOOL External %M60 
Activacio_PID_Nivell BOOL External %M61 
Activacio_PID_Cabal BOOL External %M62 
TP_EV109 BOOL External %M53 
TP_B102_LSH BOOL External %M5 
TP_B102_LSL BOOL External %M4 
TP_B101_LSH BOOL External %M3 
TP_B101_LSL BOOL External %M2 
TP_Bomba1_ERR BOOL External %M1 
TP_Bomba1_OK BOOL External %M0 
TP_MAN_Bomba1_ON BOOL External %M75 
TP_MAN_VEL_ATV61 UINT External %MW160 
x_TP_Out_O_0 BOOL External %M20 
x_TP_Out_O_1 BOOL External %M21 
x_TP_Out_O_2 BOOL External %M22 
x_TP_Out_O_3 BOOL External %M23 
x_TP_Out_O_4 BOOL External %M24 
x_TP_Out_O_5 BOOL External %M25 
x_TP_Out_O_6 BOOL External %M26 
x_TP_Out_O_7 BOOL External %M27 
TP_xPulsador_Paro BOOL External %M11 
TP_xPulsador_Marxa BOOL External %M12 
TP_xPulsador_Rearme BOOL External %M14 
TP_Man_Rearme_P101 BOOL External %M76 
TP_MAN_Enable_P101 BOOL External %M77 
TP_MAN_Reset_P101 BOOL External %M78 
TP_xPulsador_Paro_P101 BOOL External %M79 
i_TP_VelocitatAct_P101 INT External %MW1005 
i_TP_IntensitatAct_P101 INT External %MW1007 
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3 

 Crear les pantalles per gestionar l’estació 
 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Maqueta de mesura i regulació de fluïts 

 

Rúbriques 

(Annex 3) 
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EST_1 
Activitat 1: Reconeixement i estudi dels elements 
 Criteris 

Avaluació 
Molt bé 

10..7 
Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota els 
elements  

Anota tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
elements 

No anota més de 
2 elements 40 % 

 

2 Identifica i 
anota les 
referències del 
elements que 
la tenen 

Anota totes les 
referències dels 
elements que la 
tenen 

No anota 1 ó 2 
referències dels 
elements que la 
tenen o són 
incorrectes 

No anota més de 
2 referències dels 
elements que la 
tenen o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota les 
funcions dels 
elements 

Anota totes les 
funcions de tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements a les són 
incorrectes 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements o són 
incorrectes 

30 % 

 

    Total   

 
 
 
 
 
 

EST_1 
Activitat 2: Descripció de funcions i funcionament 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Descriu les 

funcions 
La descripció és 
correcta 

La descripció té 
petites deficiències 

No descriu les 
funcions o no són 
les funcions . 

10 % 
 

2 Descriu el 
funcionament 

La descripció del 
funcionament és 
correcta 

La descripció del 
funcionament té 
petites deficiències 

La descripció del 
funcionament té 
grans deficiències 

50 % 
 

3 Anomena els 
principals 
sensors 

En la descripció 
anomena els 
principals sensors 

En la descripció falta 
algun sensor 

En la descripció 
falten més de tres 
sensors. 

10 % 
 

4 Anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció 
anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció falta 
algun actuador 

En la descripció 
faltan dos o més 
actuadors 

10 % 

 

5 Anomena els 
elements de 
control 

En la descripció 
anomena els 
elements de control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element de 
control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
de control 

10 % 

 

6 Anomena els 
elements 
d’interfície 
home-
màquina 

En la descripció 
anomena els 
elements 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
d’interfície home-
màquina 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_1 
Activitat 3: Realització del mapa d’entrades i sortides del l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota la funció 
de totes les 
entrades 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
entrades digitals o 
ho fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues entrades 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

2 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
sortides digitals o ho 
fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues sortides 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
entrades 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una entrada 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues entrades 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

4 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una sortida 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues sortides 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

 

   Total   

 
 
 
 

EST_1 
Activitat 4: Parametrització del variador de freqüència ATV61 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Parametritza 

correctament 
el variador a 
través del 
terminal 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
termina menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal menys 
tres 

50 % 

 

2 Utilitza 
correctament 
el programa 
Somove per 
configurar el 
variador 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 
menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove  
menys tres 

50 % 

 

 
 

   Total   
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EST_1 
Activitat 5: Programació de l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crear el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Configura les 
comunicacions  

Configura les 
comunicacions de 
manera correcta 

Configura les 
comunicacions amb 
algun petit error no 
massa important 

Configura les 
comunicacions 
amb errors 
importats o no les 
configura 

10 % 

 

3 Crea les 
variables 

Crea totes les 
variables 
necessàries amb 
un nom intuïtius 

Crea totes les 
variables però no 
tots els noms són 
intuïtius 

Crea totes les 
variables però la 
majoria de noms 
no són intuïtius 

20 % 

 

4 Estructura el 
programa 

Crea totes les 
seccions de 
programa que fer-
lo estructurat 

Crea seccions de 
programa però no 
les suficients per 
estar ben estructurat 

Amb les seccions 
que crea el 
programa no està 
ben estructurat 

10 % 

 

5 Funcionament 
de les 
diferents 
seccions de 
programa 

El programa 
funciona 
correctament  
segons les 
especificacions 

El programa 
funciona segons les 
especificacions però 
amb alguns petits 
problemes 

El programa no 
funciona o no 
s’ajusta a les 
especificacions 

50 % 

 

 

   Total   
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EST_1 
Activitat 6: Programació de la pantalla d’operador 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_1 
Activitat 7: Programació del sistema SCADA 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_2 
Activitat 1: Reconeixement i estudi dels elements 
 Criteris 

Avaluació 
Molt bé 

10..7 
Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota els 
elements  

Anota tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
elements 

No anota més de 
2 elements 40 % 

 

2 Identifica i 
anota les 
referències del 
elements que 
la tenen 

Anota totes les 
referències dels 
elements que la 
tenen 

No anota 1 ó 2 
referències dels 
elements que la 
tenen o són 
incorrectes 

No anota més de 
2 referències dels 
elements que la 
tenen o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota les 
funcions dels 
elements 

Anota totes les 
funcions de tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements a les són 
incorrectes 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements o són 
incorrectes 

30 % 

 

    Total   

 
 
 
 

EST_2 
Activitat 2: Descripció de funcions i funcionament 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Descriu les 

funcions 
La descripció és 
correcta 

La descripció té 
petites deficiències 

No descriu les 
funcions o no són 
les funcions . 

10 % 
 

2 Descriu el 
funcionament 

La descripció del 
funcionament és 
correcta 

La descripció del 
funcionament té 
petites deficiències 

La descripció del 
funcionament té 
grans deficiències 

50 % 
 

3 Anomena els 
principals 
sensors 

En la descripció 
anomena els 
principals sensors 

En la descripció falta 
algun sensor 

En la descripció 
falten més de tres 
sensors. 

10 % 
 

4 Anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció 
anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció falta 
algun actuador 

En la descripció 
faltan dos o més 
actuadors 

10 % 

 

5 Anomena els 
elements de 
control 

En la descripció 
anomena els 
elements de control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element de 
control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
de control 

10 % 

 

6 Anomena els 
elements 
d’interfície 
home-
màquina 

En la descripció 
anomena els 
elements 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
d’interfície home-
màquina 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_2 
Activitat 3: Realització del mapa d’entrades i sortides de l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota la funció 
de totes les 
entrades 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
entrades digitals o 
ho fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues entrades 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

2 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
sortides digitals o ho 
fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues sortides 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
entrades 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una entrada 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues entrades 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

4 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una sortida 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues sortides 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

 

   Total   

 
 
 
 

EST_2 
Activitat 4: Parametrització del variador de freqüència ATV61 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Parametritza 

correctament 
el variador a 
través del 
terminal 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
termina menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal menys 
tres 

50 % 

 

2 Utilitza 
correctament 
el programa 
Somove per 
configurar el 
variador 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 
menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove  
menys tres 

50 % 

 

 
 

   Total   
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EST_2 
Activitat 5: Programació de l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crear el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Configura les 
comunicacions  

Configura les 
comunicacions de 
manera correcta 

Configura les 
comunicacions amb 
algun petit error no 
massa important 

Configura les 
comunicacions 
amb errors 
importats o no les 
configura 

10 % 

 

3 Crea les 
variables 

Crea totes les 
variables 
necessàries amb 
un nom intuïtius 

Crea totes les 
variables però no 
tots els noms són 
intuïtius 

Crea totes les 
variables però la 
majoria de noms 
no són intuïtius 

20 % 

 

4 Estructura el 
programa 

Crea totes les 
seccions de 
programa que fer-
lo estructurat 

Crea seccions de 
programa però no 
les suficients per 
estar ben estructurat 

Amb les seccions 
que crea el 
programa no està 
ben estructurat 

10 % 

 

5 Funcionament 
de les 
diferents 
seccions de 
programa 

El programa 
funciona 
correctament  
segons les 
especificacions 

El programa 
funciona segons les 
especificacions però 
amb alguns petits 
problemes 

El programa no 
funciona o no 
s’ajusta a les 
especificacions 

50 % 

 

 

   Total   
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EST_2 
Activitat 6: Programació de la pantalla d’operador 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_2 
Activitat 7: Programació del sistema SCADA 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_3 
Activitat 1: Reconeixement i estudi dels elements 
 Criteris 

Avaluació 
Molt bé 

10..7 
Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota els 
elements  

Anota tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
elements 

No anota més de 
2 elements 40 % 

 

2 Identifica i 
anota les 
referències del 
elements que 
la tenen 

Anota totes les 
referències dels 
elements que la 
tenen 

No anota 1 ó 2 
referències dels 
elements que la 
tenen o són 
incorrectes 

No anota més de 
2 referències dels 
elements que la 
tenen o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota les 
funcions dels 
elements 

Anota totes les 
funcions de tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements a les són 
incorrectes 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements o són 
incorrectes 

30 % 

 

    Total   

 
 
 
 

EST_3 
Activitat 2: Descripció de funcions i funcionament 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Descriu les 

funcions 
La descripció és 
correcta 

La descripció té 
petites deficiències 

No descriu les 
funcions o no són 
les funcions . 

10 % 
 

2 Descriu el 
funcionament 

La descripció del 
funcionament és 
correcta 

La descripció del 
funcionament té 
petites deficiències 

La descripció del 
funcionament té 
grans deficiències 

50 % 
 

3 Anomena els 
principals 
sensors 

En la descripció 
anomena els 
principals sensors 

En la descripció falta 
algun sensor 

En la descripció 
falten més de tres 
sensors. 

10 % 
 

4 Anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció 
anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció falta 
algun actuador 

En la descripció 
faltan dos o més 
actuadors 

10 % 

 

5 Anomena els 
elements de 
control 

En la descripció 
anomena els 
elements de control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element de 
control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
de control 

10 % 

 

6 Anomena els 
elements 
d’interfície 
home-
màquina 

En la descripció 
anomena els 
elements 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
d’interfície home-
màquina 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_3 
Activitat 3: Realització del mapa d’entrades i sortides de l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota la funció 
de totes les 
entrades 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
entrades digitals o 
ho fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues entrades 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

2 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
sortides digitals o ho 
fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues sortides 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
entrades 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una entrada 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues entrades 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

4 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una sortida 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues sortides 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

 

   Total   

 
 
 
 

EST_3 
Activitat 4: Parametrització del variador de freqüència ATV61 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Parametritza 

correctament 
el variador a 
través del 
terminal 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
termina menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
terminal menys 
tres 

50 % 

 

2 Utilitza 
correctament 
el programa 
Somove per 
configurar el 
variador 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove 
menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres del 
variador amb el 
programa Somove  
menys tres 

50 % 

 

 
 

   Total   
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EST_3 
Activitat 5: Programació de l’autòmat 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crear el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Configura les 
comunicacions  

Configura les 
comunicacions de 
manera correcta 

Configura les 
comunicacions amb 
algun petit error no 
massa important 

Configura les 
comunicacions 
amb errors 
importats o no les 
configura 

10 % 

 

3 Crea les 
variables 

Crea totes les 
variables 
necessàries amb 
un nom intuïtius 

Crea totes les 
variables però no 
tots els noms són 
intuïtius 

Crea totes les 
variables però la 
majoria de noms 
no són intuïtius 

20 % 

 

4 Estructura el 
programa 

Crea totes les 
seccions de 
programa que fer-
lo estructurat 

Crea seccions de 
programa però no 
les suficients per 
estar ben estructurat 

Amb les seccions 
que crea el 
programa no està 
ben estructurat 

10 % 

 

5 Funcionament 
de les 
diferents 
seccions de 
programa 

El programa 
funciona 
correctament  
segons les 
especificacions 

El programa 
funciona segons les 
especificacions però 
amb alguns petits 
problemes 

El programa no 
funciona o no 
s’ajusta a les 
especificacions 

50 % 

 

 

   Total   
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EST_3 
Activitat 6: Programació de la pantalla d’operador 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_3 
Activitat 7: Programació del sistema SCADA 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_4: Magatzem robotitzat 
Activitat 1: Reconeixement i estudi dels elements 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota els 
elements  

Anota tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
elements 

No anota més de 
2 elements 40 % 

 

2 Identifica i 
anota les 
referències del 
elements que 
la tenen 

Anota totes les 
referències dels 
elements que la 
tenen 

No anota 1 ó 2 
referències dels 
elements que la 
tenen o són 
incorrectes 

No anota més de 
2 referències dels 
elements que la 
tenen o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota les 
funcions dels 
elements 

Anota totes les 
funcions de tots els 
elements 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements a les són 
incorrectes 

No anota 1 ó 2 
funcions dels 
elements o són 
incorrectes 

30 % 

 

 

   Total   

 
 
 
 
 
 

EST_4: Magatzem robotitzat 
Activitat 2: Descripció del funcionament 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Descriu les 

funcions 
La descripció és 
correcta 

La descripció té 
petites deficiències 

No descriu les 
funcions o no són 
les funcions . 

10 % 
 

2 Descriu el 
funcionament 

La descripció del 
funcionament és 
correcta 

La descripció del 
funcionament té 
petites deficiències 

La descripció del 
funcionament té 
grans deficiències 

50 % 
 

3 Anomena els 
principals 
sensors 

En la descripció 
anomena els 
principals sensors 

En la descripció falta 
algun sensor 

En la descripció 
falten més de tres 
sensors. 

10 % 
 

4 Anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció 
anomena els 
principals 
actuadors 

En la descripció falta 
algun actuador 

En la descripció 
faltan dos o més 
actuadors 

10 % 

 

5 Anomena els 
elements de 
control 

En la descripció 
anomena els 
elements de control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element de 
control 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
de control 

10 % 

 

6 Anomena els 
elements 
d’interfície 
home-
màquina 

En la descripció 
anomena els 
elements 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
un element 
d’interfície home-
màquina 

En la descripció 
deixar d’anomenar 
més d’un element 
d’interfície home-
màquina 

10 %  

    
Total 
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EST_4: Magatzem robotitzat 
Activitat 3: Realització del mapa d’entrades i sortides del controlador de moviments 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Identifica i 

anota la funció 
de totes les 
entrades 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
entrades digitals o 
ho fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues entrades 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

2 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
digitals 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides digitals 
correctament 

No identifica la 
funció de fins a dues 
sortides digitals o ho 
fa malament 

No identifica la 
funció de més de 
dues sortides 
digitals o ho fa 
malament 

30 % 

 

3 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
entrades 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
entrades 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una entrada 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues entrades 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

4 Identifica i 
anota la funció 
de totes les 
sortides 
analògiques 
utilitzades 

Identifica i anota la 
funció de totes les 
sortides 
analògiques 
correctament 

No identifica la 
funció d’una sortida 
analògica o ho fa 
malament 

No identifica la 
funció de fins a 
dues sortides 
analògiques o ho 
fa malament 

20 % 

 

 

   Total   

 
 

EST_4: Magatzem robotitzat 
Activitat 4: Parametrització i ajustament dels servo-controladors Lexium 32 i servo-
motors 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Utilitza 

correctament 
el terminal de 
configuració 
dels servo-
controladors 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres dels 
servo-controladors 
amb el terminal 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres dels 
servo-controladors 
amb el terminal 
menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres 
dels servo-
controladors amb 
el terminal menys 
tres 

50 % 

 

2 Utilitza 
correctament 
el programa 
Somove per 
configurar els 
servo-
controladors 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres dels 
servo-controladors 
amb el programa 
Somove 

Configura 
correctament tots els 
paràmetres dels 
servo-controladors 
amb el programa 
Somove menys dos 

Configura 
correctament tots 
els paràmetres 
dels servo-
controladors amb 
el programa 
Somove  menys 
tres 

50 % 

 

 

   Total   
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EST_4 
Activitat 5: Programació del controlador de moviments 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crear el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Configura les 
comunicacions  

Configura les 
comunicacions de 
manera correcta 

Configura les 
comunicacions amb 
algun petit error no 
massa important 

Configura les 
comunicacions 
amb errors 
importats o no les 
configura 

10 % 

 

3 Crea les 
variables 

Crea totes les 
variables 
necessàries amb 
un nom intuïtius 

Crea totes les 
variables però no 
tots els noms són 
intuïtius 

Crea totes les 
variables però la 
majoria de noms 
no són intuïtius 

20 % 

 

4 Estructura el 
programa 

Crea totes les 
seccions de 
programa que fer-
lo estructurat 

Crea seccions de 
programa però no 
les suficients per 
estar ben estructurat 

Amb les seccions 
que crea el 
programa no està 
ben estructurat 

10 % 

 

5 Funcionament 
de les 
diferents 
seccions de 
programa 

El programa 
funciona 
correctament  
segons les 
especificacions 

El programa 
funciona segons les 
especificacions però 
amb alguns petits 
problemes 

El programa no 
funciona o no 
s’ajusta a les 
especificacions 

50 % 

 

 

   Total   
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EST_4 
Activitat 6: Programació de la pantalla d’operador 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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EST_4 
Activitat 7: Programació del sistema SCADA 

 Criteris 
Avaluació 

Molt bé 
10..7 

Bé 
7..4 

Insuficient 
4..0 

Pes 
Qualificació 

10..0 
1 Crea el 

programa amb 
la configuració 
del maquinari 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari de 
forma correcta 

Crea el programa 
amb la configuració 
del maquinari amb 
algun petit error no 
massa importants 

Crea el programa 
amb la 
configuració del 
maquinari amb 
errors importants 
o no el crea 

10 % 

 

2 Crea un menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal 
i/o la navegació de 
pantalles 

Crea correctament 
el menú principal i/o 
la navegació de 
pantalles però amb 
algun petit defecte 

No crea el menú 
principal i/o la 
navegació de 
pantalles o ho fa 
amb molts errors 

10 % 

 

3 Crea pantalla 
de 
auto/manual 

Crea la pantalla de 
auto/manual i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
auto/manual però no 
la configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
auto/manual o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

10 % 

 

4 Crea pantalla 
de sinòptic 

Crea la pantalla de 
sinòptic i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
sinòptic però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de sinòptic o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

30 % 

 

5 Crea pantalla 
de gràfiques 

Crea la pantalla de 
gràfiques i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla de 
gràfics però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
de gràfics o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

6 Crea pantalla 
d’alarmes 

Crea la pantalla de 
d’alarmes i la 
configura 
correctament 

Crea la pantalla 
d’alarmes però no la 
configura del tot 
correctament 

No crea la pantalla 
d’alarmes o la 
crea amb molts 
errors de 
configuració 

15 % 

 

7 Implementa 
seguretat 
d’usuari 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
de forma correcta 

Implementa la 
seguretat d’usuari 
amb algun petit error 

No implementa la 
seguretat d’usuari 
o ho fa amb molts 
errors 

10 % 

 

 

   Total   
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