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En l’actualitat, l’exigència i competitivitat del mercat, obliga a la indústria a 

automatitzar de manera més efectiva els processos industrials.  El Projecte Final de 

Carrera té com a objectiu el disseny i posterior implementació d’un prototip de placa 

electrònica industrial, capaç de capturar i gestionar dades de qualsevol procés 

automatitzat mitjançant protocol de comunicació Modbus.   

Particularment, el nostre projecte permet fer una adquisició de dades de tots els 

possibles sensors i actuadors que poden formar part d’un procés industrial i 

transmetre-les a un PC per comunicació RS-485. Posteriorment, es tracten tot el seguit 

de dades, es verifiquen i gestionen a un correcte ús automatitzat. 

El desenvolupament del projecte, comprèn el disseny del prototip, la insolació de la 

placa de circuit imprès, muntatge del prototip, el software de programació de la placa 

en un entorn automatitzat amb protocol Modbus i una interfície gràfica perquè l’usuari 

pugui interactuar amb la placa. Tot el mòdul d’entrades analògiques i entrades / 

sortides digitals està controlat per un microcontrolador PIC 18F4620. 

Objectius inicials 

       La nostra idea sorgeix de la necessitat  que tenen els processos industrials 

d’automatitzar-se d’una manera fiable i segura. Per aquest motiu dissenyem una placa 

de circuit imprès d’ús per a qualsevol procés industrial. Al mateix temps programem 

aquesta placa perquè pugui funcionar en un entorn de programació amb comunicació 

Modbus. 

Solució adoptada  

      El sistema plantejat consta d’una placa electrònica industrial amb entrada 

d’alimentació a 24 VCC constituïda per blocs d’entrades / sortides digitals i entrades 

analògiques. 

      Entrades digitals 

Un bloc de 8 entrades digitals amb les aplicacions següents: 

o Selector de dues posicions 

o Boia de nivell de líquids 

o Intrusisme (electroimant) 

 

Sortides digitals 

Un bloc de 8 sortides digitals dividides en: 

- 6 sortides digitals a relé: 

o Motor alimentat a 220Vac 

o Motor i ventilador alimentat a 24Vcc 

o Llum; leds, bombetes, etc 
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- 2 sortides digitals directes: 

o Un relé 

o Indicador d’alarma 

 

Entrades analògiques 

Un bloc de 12 entrades analògiques dividides en: 

- 8 entrades analògiques: 

o  PT-1000 

- 4 entrades analògiques:  

o Simulador de 4-20mA 

o Potenciòmetre adequat a 0-5V. 

 

Tot el mòdul d’entrades analògiques i entrades / sortides digitals està controlat per un 

microcontrolador PIC 18F4620. 

La placa està dissenyada per treballar en un entorn de programació amb comunicació 

Modbus, on tenim un mestre, encarregat de realitzar les peticions  i un esclau que 

respon a les peticions del mestre.  

Seguidament s’observa l’esquema de blocs entre un PC que serà el mestre i la placa 

electrònica que serà l’esclau. La comunicació s’efectuarà per mitjà d’un bus de 

comunicacions amb protocol Modbus. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Diagrama de blocs mestre - esclau 

 

La placa disposa d’una entrada de programació tipus RJ-45 per poder efectuar el gravat 

del programa al microcontrolador PIC 18F4620, encarregat del control genèric 

d’entrades i sortides d’adquisició de dades del sistema.  

 Placa electrònica 

PC 
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La comunicació entre mestre (PC) i esclau (placa electrònica) és realitza amb 

comunicació RS-485 i protocol de comunicació Modbus. 

        

Resultats obtinguts 

Les proves realitzades a partir del disseny i posterior implementació del 

prototip ens han donat un resultat satisfactori.  Els resultats d’aquestes proves ens han 

fet veure que el sistema plantejat és polivalent, fiable i robust. El projecte ens ha 

permès conèixer el funcionament del protocol de comunicacions Modbus, i també ha 

servit per adquirir una major experiència en el camp del disseny electrònic, tant a 

nivell de hardware com software. 

Com a resultat final, fem una valoració molt positiva de la realització d’aquest projecte 

final de carrera ja que s’ha aconseguit assolir els objectius inicialment proposats. 

 


