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5. ESTACIÓ 0: TRÀNSFERT, CODIFICACIÓ I TRANSPORT 

DEL PALET 

5.1 Distribució física dels elements i la seva connexió al PLC 

La figura 5.1 mostra els elements d’informació i actuació disponibles en 

l’estació del trànsfert. Es disposa de tres pistons pneumàtics de simple efecte, 

cada un d’ells disposa de detectors d’inici o final de cursa. 

 
Fig. 5.1. Dibuix en planta del trànsfert 

La figura 5.2 mostra els elements d’entrada d’ordres o comandament. En 

aquest cas es disposa d’un polsador de marxa (verd) normalment obert 

(NO), un polsador d’aturada (vermell) normalment tancat (NT) i una aturada 

d’emergència que consisteix d’un polsador normalment tancat amb 

enclavament. 

 
Fig. 5.2. Dibuix de la botonera del trànsfert 
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Per portar a terme el control de l’estació del trànsfert es disposa d’un PLC 

SIEMENS S7-200 (CPU 226).La connexió entre els polsadors, selectors i 

sensors amb el PLC és punt a punt. En la Taula 5.1 es mostra la relació de 

components, el tipus i  l’adreça de l’autòmat per les entrades digitals. 

Taula 5.1. Llista d’entrades digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

I0.0 SP1 Polsador atura Polsador circular NT 
I0.1 SP2 Polsador marxa Polsador circular NO 
I0.2 SPE3 Polsador emergència Polsador circular NT 

I0.3 UCF1 
Confirmació tèrmic OK motor 

trànsfert 
Adreça del bus AS-I 

I0.4 DT1.1 Sensor borra codi davant Sensor magnètic 
I0.5 DT1.2 Sensor dígit esquerra davant Sensor magnètic 
I0.6 DT1.3 Sensor dígit dret davant Sensor magnètic 
I0.7 SFC1 Presencia palet codi Sensor electromecànic 
I0.8  Reserva  
I0.9  Reserva  
I1.0 CODI_0 Entrada codi 0 amb el selector sensor inductiu 
I1.1 CODI_1 Entrada codi 1 amb el selector Sensor inductiu 
I1.2  Reserva  
I1.3  Reserva  
I1.4  Reserva  
I1.5  Reserva  

La connexió entre les adreces de sortides del PLC i accionadors de l’estació es 

descriuen en la següent taula en la que es mostra la relació de components, el 

tipus i  l’adreça de l’autòmat: 

Taula 5.2. Llista de sortides digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

Q0.0 YV1.9 Electrovàlvula borra codi (A) Illa de vàlvules 

Q0.1 YV1.10 
Electrovàlvula escriure codi  

esquerra (B) 
Illa de vàlvules 

Q0.2 YV1.11 
Electrovàlvula escriure  

codi dret (C) 
Illa de vàlvules 

Q0.3 KA1 Marxa motor cinta Trànsfert Motor elèctric CC 
Q0.4 YV1.12 Electrovàlvula retenció palet (D) Illa de vàlvules 
Q0.5 KA2 Relé Relé tèrmic 

5.2 Pràctiques auto-contingudes 

En aquest apartat desenvoluparem el contingut de les pràctiques. Hi haurà 

quatre nivells de dificultat en els quals es tractaran els temes de formació 
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necessaris per adquirir els coneixements sobre l’automatització de processos 

industrials. L’objectiu final dels quatre nivells és l’automatització complerta de 

l’estació, tenint en compte dos modes de funcionament automàtic i manual, i la 

gestió de l’aturada d’emergència o altres alarmes pròpies de cada estació. 

El material proporcionat a l’alumna es mostra en l’annex B. En ell hi ha una 

introducció amb una descripció global de l’estació. En aquest cas sols es 

descriuen les activitats a realitzar i no es mostra la solució implementada ja que 

el software disponible actualment al laboratori no permet la programació de 

l’autòmat de Siemens S7.  

A continuació es presenta com s’ha organitzat  cada nivell, i en cada un d’ells 

es descriuen i es formulen els objectius de l’activitat, els criteris d’avaluació i el 

problema a resoldre.   

5.2.1 . Objectiu global de l’estació trànsfert 

L’objectiu global és l’automatització complerta d’aquesta estació i la seva 

monitorització mitjançant el programa EXCEL. En ella es volen preveure tres 

modes de funcionament: 

 Funcionament automàtica: en el qual el sistema de control ha de 

permetre que l’estació realitzi les tasques descrites en l’apartat 2.2.1. 

 Funcionament manual: en el qual s’ha de poder activar manualment 

mitjançant un polsador específic algun dels elements d’actuació 

presents a l’estació. 

 Aturada d’emergència: cal que quan s’activi el polsador d’aturada 

d’emergència, s’activi una alarma i s’aturi el funcionament de l’estació 

fins que l’operari indiqui que el problema està solucionat, i que permeti 

a l’estació reprendre la tasca programada.   

Per assolir aquest objectiu caldrà realitzar una sèrie de programes. Per tal de 

desenvolupar correctament la seqüència de control, emprarem el GRAFCET. 

La taula 5.3 mostra quins són els GRAFCETs que caldrà resoldre juntament 

amb la zona de memòria que s’utilitzarà per programar-los i el seu bit inicial.   
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Taula 5.3. Descripció dels GRAFCETs a desenvolupar al llarg de les quatre 

sessions de pràctiques 

Grafcet Descripció Espai de memòria Bit inicial 

G0 
Gestió dels modes de 

funcionament automàtic / 
manual 

MB0 000.00 

G10 
Funcionament de l’estació en 

mode automàtic 
MB1 001.00 

G20 Comandament del motor MB2 002.00 
G25 Comandament  del pistó A MB2 002.05 
G30 Comandament del pistó B MB3 003.00 
G35 Comandament del pistó C MB3 003.05 

G40 
Comandament del 

funcionament de codificació, 
conjunt del pistó A, B i C 

MB3 003.05 

G50 Comandament del pistó D MB5 005.00 

G100 
Gestió d’aturades 

d’emergència 
MB10 010.00 

Aquests GRAFCETs s’aniran resolent al llarg de les quatre sessions, per tant 

caldrà que guardeu al servidor de l’escola els programes que aneu realitzant, 

per fer l’automatització complerta ja que sols caldrà canviar alguna de les 

receptivitats associades a cada transició. 

A cada nivell es disposa d’una rubrica en la que s’indica com s’avaluarà cada 

una de les activitats realitzades, l’avaluació es descriu en el capítol 10. En 

general cada activitat disposarà d’un treball previ que caldrà mostrar al 

professor avanç d’iniciar la sessió de pràctiques, un qüestionari que caldrà 

resoldre a mesura que es doni solució a les activitats proposades i, finalment, 

caldrà mostrar al professor el funcionament de la pràctica.  

Per a la realització de les següents activitats es proporcionarà a l’alumne: 

 La descripció de la maqueta, descrita en l’apartat 2.2.1. 

 El funcionament del programa STEP 7. 

 La descripció de tots els components presentes a la maqueta de 

treball, descrits en el capítol 3. 

 El manual de funcionament dels APIs disponibles a cada estació de 

treball. 
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5.2.2 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar-se amb els components de la 

maqueta, amb el PLC disponible a l’estació i amb l’entorn de programació (Step 

7).  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ ESTACIÓ 0: NIVELL 1 

Activitat E0.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les seves 

característiques. 

Resoldre el següent qüestionari: 

- Model d’API disponible al banc de treball. 

- Característiques de la CPU.  

- Unitats d’entrada i sortida disponibles. 

-  Distribució de les àrees de dades.  

Material de suport: Manuals d’operació dels APIs. 

 

Activitat E0.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la maqueta i 

saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de sortida (actuadors). 

Treball a realitzar: 

- La figura següent mostra un esquema dels diferents elements de l’estació, 

identifica’ls i posar-hi el nom assignat.  

- Un cop identificats tots els elements omple les següents taules. 

 

Activitat E0.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo adequadament i 

connectar-lo amb l’API. 

Treball a realitzar: 
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- Connecteu el vostre autòmat al port sèrie del ordinador i, amb el Step 

7, creeu un nou projecte, configureu-lo adequadament i establiu-hi 

comunicació.  

Activitat E0.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de les seves 

característiques (de simple efecte o doble efecte), modelar el seu funcionament 

en un GRAFCET i programar-lo en llenguatge dels APIs. 

 

Exemple:  

A continuació us mostrem com programar amb el CX programmer una seqüència de 

funcionament representada amb un GRAFCET.   

Les especificacions de funcionament són:  

En accionar el polsador de marxa, el pistó D de simple efecte s’ha de posar en funcionament 

per retenir el palet, posició que ha de mantenir fins a nova ordre. 

 En accionar el polsador de parar, cal que el pistó D retornar a la posició de repòs. 

Nota 1: el polsador marxa és normalment obert mentre que el de ‘parar’ es normalment 

tancat. 

- El GRAFCET que ens representa el comportament del pistó D és: 

 

Nota2: S’hauria de proporcionar un exemple d’implementació però com hem dit anteriorment 

el software disponible actualment al laboratori no permet la seva programació .  
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Treball a realitzar: 

A.- Realitzeu el GRAFCET de la seqüència de funcionament de  

l’exemple que us hem facilitat. Programeu-lo mitjançant el step 7 i 

verifiqueu el seu funcionament. 

B.- Respon a la qüestió: Quina és la principal diferència en programar un 

pistó de simple efecte i un de doble efecte? 

Activitat E0.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, modelar-los amb 

un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

A.-  Quan s’acciona el polsador de marxa el pistó A es desplaça 

horitzontalment, fins a la seva posició final. Després d’un temps el pistó 

A retrocedeix tornat  a la seva   posició inicial. 

Nota: Ja que aquest pistó no disposa de final de cursa, caldrà utilitzar un 

temporitzador per garantir que el pistó arribi a la seva posició final, en 

aquest cas podeu emprar un temporitzador de 3 segons. 

B.-  Quan s’acciona el polsador de marxa cal que el pistó A es desplaci 

horitzontalment i desprès de prémer tres vegades el polsador parar, el 

pistó A ha de retornar a la seva posició inicial. 

Nota: per a implementar-ho cal emprar un comptador que s’activi quan el 

pistó A està a la posició baixa.  

Activitat E0.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo amb un  

GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

- En accionar el polsador de marxa cal que el pistó A es desplaci 

endavant, i en prémer parar retorni a la seva posició normal. En prémer 

marxa cal que es desplaci B en prémer parar cal que B retorni a la 

posició normal i en acabar en prémer marxa s’activa C i en prémer parar 

retorna a la seva posició normal.  
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5.2.3 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit sistema 

de supervisió 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a implementar GRAFCETs una mica 

més complicats incorporant instruccions de nivell avançat   i  realitzar un petit 

sistema de supervisió emprant el programa Microsoft office Excel per tal 

d’aprendre a monitoritzar un procés.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 0: NIVELL 2 

Activitat E0.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Especificacions: Es vol codificar un palet per transportar un tipus de peça 

determinat. Amb aquest objectiu la seqüència a realitzar és: 

- En accionar el polsador de marxa si hi ha palet, el pistó A fa el reset del 

palet, avança i retorna a la seva posició inicial.  

- Després cal avança i retrocedeix els pistons B i C.  

- En acabar espera la senyal de marxa i torna a començar. 

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER seqüencial que coordini totes la seqüència 

de funcionament de funcionament dels tres pistons 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

A, B i C. 

 Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a l’activitat E0.4, 

recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre el problema plantejat.  

Activitat E0.8:  Instruccions d’alt nivell: aprendre a llegir i enviar informació per 

el bus AS_i.   

Objectiu: Aprendre el funcionament del bus AS_i 

Treball a realitzar: 

- Indica les accions que caldria fer per configurar el bus AS-I  

- Fes un petit programa per enviar i rebre la informació 



 

Página 91 de 293 

Activitat E0.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Especificacions: Es vol codificar un palet segons l’activació del polsador 

d’emergència (SPE3), el polsador de marxa (SP2) i el de parar (SP1). Quan 

premem marxa, iniciem la seqüència esborrant el codi i després codificar el 

palet. A la següent taula mostrem com serà la codificació en funció d’aquests 

tres elements de comandament per saber quins pistons hem d’utilitzar .  

Taula 5.4. Codificació per seleccionar peça 

Pistó C  
(codi 1) 

Pistó B  
(codi 0) 

Peça seleccionada Selecció seqüència 

0 0 Medalla d’alumini Emergència i marxa 
0 1 Medalla de plàstic Emergència i paro 
1 0 Clauer d’alumini No emergència i marxa 
1 1 Clauer de plàstic No emergència i paro 

Treballa realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de selecció de seqüència que coordini la 

tasca. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

A, B i C. 

Activitat E0.10:  Activació del motor i validació del funcionament  

Objectiu: Aprendre a activar un motor i tenir en compte els elements de 

seguretat 

 Especificacions: Quan s’acciona el polsador de marxa (SP2) s’ha de posar en 

marxa la cinta transportador, si la informació procedent del sensor tèrmic és 

correcte, continuar amb la cinta transportadora activa fins que el palet arribi a la 

primera estació de treball. En aquest cas caldrà aturar la cinta. En activar de 

nou marxa, es repeteix la seqüència.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET coordini la tasca especificada 

- Implementar-ho. 
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Activitat E0.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un procés 

d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

Treball a realitzar: 

- A.- Realitza el sistema de supervisió per tal de poder codificar el palet. El 

sistema ha d’estar format per tres polsador, dos per seleccionar el codi 

de la peça i un tercer per validar el codi. Modifiqueu el programa de 

l’activitat E0.7 per tal de codificar correctament el palet en funció del codi 

introduït amb l’Excel.  

- B.- Afegeix un comptador al sistema de supervisió realitzat a l’apartat 

anterior per tal de saber en tot moment quantes vegades s’ha realitzat 

l’acció de codifica palet. La seqüència de codificació s’ha de realitza un 

total de 10 cops. 

- C.- Realitza el sistema de supervisió per tal de poder escollir el mode de 

funcionament automàtic-manual. El sistema ha d’estar format per un 

selector i un polsador, el selector per tal d’escollir un dels dos modes i el 

polsador per activar el pistó quan estem en manual. Modifiqueu el 

programa de l’activitat E0.4.A per tal de poder escollir un dels dos de 

funcionament on en automàtic al prémer marxa la seqüència es realitza 

normalment mentre que si volem el funcionament manual al prémer 

marxa la seqüència no s’inicia fins que no  premem el polsador del pistó. 

6.2.4 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 1 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la programació en mode de 

funcionament automàtic de l’estació 1.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 1: NIVELL 3 

Activitat E0.12: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

conjunta i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una seqüència 

senzilla. 
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 Especificacions de funcionament: Les condicions inicials són: el selector en 

posició automàtic. En prémer el polsador de marxa i si hi ha palet a la zona de 

marcatge, cal que s’iniciï la seqüència següent: 

1. Activa el trànsfert 

2. Quan es detecta palet a la zona de codificació, retenir el palet mitjançant el 

pistó de retenció. 

3. Llegir la codificació que prové d’Excel, mode de funcionament definit a 

l’activitat 0.11. Per exemple volem muntar una caixa amb una medalla de 

plàstic (pistó B). 

4. Codificar el palet, seqüència realitzada a l’activitat 0.9.  

5. Un cop codificat, baixar el pistó de retenció 

6. Mantenir el trànsfert actiu fins que el porta palet arribi a l’estació 1. 

Aquest procés s’ha de realitzar 4 vegades ja que volem muntar 4 caixes.  

En prémer el polsador de marxa, si no arriba un palet al cap de 10 segons,  

s’ha d’activar una alarma lluminosa que es mantingui encesa durant 20 segons 

i cal parar el trànsfert. Cal esperar que es premi marxa per posar-se de nou en 

funcionament la seqüència. 

Treball a realitzar 

- Feu el G0 que permeti: arrancar l’estació en prémer marxa i operar de  

forma  automàtica i aturar l’estació a un final de cicle en prémer parar.  

- Feu el GRAFCET G10 amb les seqüències de funcionament de l’estació 

en mode automàtic, tracteu el manipulador com un element. 

- Modifiqueu les receptivitats dels GRAFCETS G20, G25, G30, G35, G40 i  

G50, per tal de que s’activin quan G10 ho indiqui i enviïn la indicació de 

feina realitzada per tal de que G10 progressi. 

- Implementeu-los. 

- Utilitzeu el EXCEL per activar les alarmes, poder escollir la codificació 

del palet, activar l’alarma quan haguem codificat quatre palets i porteu el 

comptatge dels palets enviats.  
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Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a les activitats de les 

pràctiques anterior. Recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre 

el problema plantejat. 

6.2.5 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a realitzar una seqüència de 

GRAFCET més complexa introduint la gestió dels modes de funcionament 

manual/automàtic i l’aturada d’emergència per tal de conèixer com es comporta 

l’estació segons el mode de funcionament i com es realitza una parada 

d’emergència segura per el sistema. 

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 1: NIVELL 4 

Activitat E0.13:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-automàtic) i 

aconseguir realitzar una para d’emergència segura per l’estació. 

 Especificacions:     

- Es vol que, emprant selector manual-automàtic, es pugui escollir el mode 

de funcionament. En model automàtic cal fer la seqüència especificada 

de la pràctica de nivell 3 i en mode manual, s’ha de poder activar amb un 

polsador cada un dels pistons de l’estació.  

- També es vol aconseguir que en prémer el polsador d’emergència 

(SPE3) en qualsevol moment s’aturi el funcionament de l’estació i un cop 

s’activi de nou SPE3 cal que aquesta s’ubiqui a mode manual, per tal de 

que puguem retornar l’estació a la posició inicial. 

- Es vol que en funció del tipus de peça que volem utilitzar és pugui 

codificar el palet (pistó C i pistó B). La següent taula ens mostra quina a 

de ser la codificació en funció de la peça que volem utilitzar: 
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Taula 5.5. Codificació per seleccionar peça 

Pistó C (codi 1) Pistó B (codi 0) Peça seleccionada 

0 0 Medalla d’alumini 
0 1 Medalla de plàstic 
1 0 Clauer d’alumini 
1 1 Clauer de plàstic 

Treball a realitzar: 

-  Modifiqueu el GRAFCET  G0 de forma que permeti la gestió del 

funcionament manual o automàtic en funció de la posició del selector 

SS1.1. 

- Feu el GRAFCET  G100 de forma que en donar-se l’ordre de marxa la 

màquina entri en servei. En el cas de que es produeixi una aturada 

d’emergència cal que s’aturi en l’estat que es trobi, fins que un cop 

activat de nou SPE3, l’estació es situï en mode manual, fins que s’activi 

parar.  

- Modifiqueu les receptivitats vinculades en els altres GRAFCETs de 

forma que quedin coordinats amb G0 i G100. 

- Feu un projecte en EXCEL de forma de que es disposi de 5 polsadors 

que permetin moure els pistons independentment. Associeu a cada 

polsador l’adreça de la taula: 

Taula 5.6. Relació de les direccions i els polsadors 

Direcció Polsador Descripció 

012.00 PPA Polsador del pistó A 
012.01 PPB Polsador del pistó B 
012.02 PPC Polsador del pistó C 
012.03 PPD Polsador del pistó D 
012.04 PPM Polsador del motor de la cinta  

- Modifiqueu les receptivitats associades als GRAFCETs dels pitons de 

forma que puguin funcionar en mode manual quan es premi un dels 

polsadors de l’EXCEL. 
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6. ESTACIÓ 1: CARREGADOR BASE CAIXA  

6.1 Distribució física dels elements i la seva connexió al PLC 

La figura 6.1 mostra els elements d’informació i actuació disponibles en 

l’estació 1. Es disposa de sis pistons pneumàtics dels quals cinc són de simple 

efecte i un de doble efecte, cada un d’ells disposa de detectors d’inici o final de 

cursa; un sistema de buit, format per el venturi i el vacuòstat; un detector de 

presència; i un detector analògic que ens indica el nombre de peces que hi ha 

al magatzem de caixes. 

 

 

Fig. 6.1. Dibuix en planta de l’estació 1 

La figura 6.2 mostra els elements d’entrada d’ordres o comandament. En 

aquest cas es disposa d’un polsador de marxa (verd) normalment obert 

(NO), un polsador d’aturada (vermell) normalment tancat (NT), una aturada 

d’emergència que consisteix d’un polsador normalment tancat amb 

enclavament i un selector. 
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Fig. 6.2. Dibuix de la botonera de l’estació 1 

Per portar a terme el control de l’estació 1 es disposa d’un PLC Omron 

Sysmatic (CQM1 CPU-21). La connexió entre els polsadors, selectors i sensors 

amb el PLC és punt a punt. En la Taula 6.1 es mostra la relació de 

components, el tipus i  l’adreça de l’autòmat per les entrades digitals. 

Taula 6.1. Llista d’entrades digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

000.00 SPE1.1 Polsador emergència Polsador circular NT 
000.01 SP1.2 Polsador paro Polsador circular NT 
000.02 SP1.1 Polsador marxa Polsador circular NO 
000.03 SS1.1 Selector manual – automàtic Selector 
000.04 TE_PALET Estació 1 té palet per carregar Adreça del bus AS-I 
000.05 DT1.6 Sensor alimentador darrera Sensor magnètic 
000.06 DT1.7 Sensor empenyedor darrera Sensor magnètic 
000.07 DT1.8 Sensor verificació base a baix Sensor magnètic 
000.08 DT1.9 Sensor topall base tancat Sensor magnètic 
000.09 DT1.11 Sensor òptic presència base Sensor òptic 
000.10 DT1.12 Sensor eix horitzontal davant Sensor magnètic 
000.11 DT1.13 Sensor eix horitzontal darrera Sensor magnètic 
000.12 DT1.14 Sensor eix vertical a dalt Sensor magnètic 
000.13 DT1.15 Sensor eix vertical a baix Sensor magnètic 
000.14 DT1.16 Vacuòstat senyal base subjecte Sensor vacuòstat 
000.15  Reserva  

En aquesta estació necessitem controlar variables continues en el temps. Per a 

aquest motiu, tenim un mòdul d’entrades analògiques al PLC amb les entrades 

que es mostren en la següent taula en la que s’indica la relació de components, 

el tipus i  l’adreça de l’autòmat: 

Taula 6.2. Llista d’entrades analògiques 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

IR1 BN1.1 Detector nivell magatzem Sensor òptic 
IR2  Reserva  
IR3  Reserva  
IR4  Reserva  
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La connexió entre les adreces de sortides del PLC i accionadors de l’estació es 

descriuen en la següent taula en la que es mostra la relació de components, el 

tipus i  l’adreça de l’autòmat: 

Taula 6.3. Llista de sortides digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

100.00 E1_CON Estació 1 connectada Adreça del bus AS-I 
100.01 YV1.1 Electrovàlvula alimentador (A) Illa de vàlvules 
100.02 YV1.2 Electrovàlvula empenyedor (B) Illa de vàlvules 
100.03 YV1.3 Electrovàlvula verificador (C) Illa de vàlvules 
100.04 YV1.4 Electrovàlvula tope base (D) Illa de vàlvules 
100.05 YV1.5 Electrovàlvula eix horitzontal (E+) Illa de vàlvules 
100.06 YV1.6 Electrovàlvula eix horitzontal (E-) Illa de vàlvules 
100.07 YV1.7 Electrovàlvula eix vertical (F) Illa de vàlvules 
101.00 YV1.8 Electrovàlvula buit (V) Generador de buit 
101.01  Lliure   
101.02  Lliure  
101.03  Lliure  
101.04  Lliure  
101.05  Lliure  
101.06  Lliure  
101.07  Lliure  

6.2 Pràctiques auto-contingudes 

En aquest apartat desenvoluparem el contingut de les pràctiques. Hi haurà 

quatre nivells de dificultat en els quals es tractaran els temes de formació 

necessaris per adquirir els coneixements sobre l’automatització de processos 

industrials. L’objectiu final dels quatre nivells és l’automatització complerta de 

l’estació, tenint en compte dos modes de funcionament automàtic i manual, i la 

gestió de l’aturada d’emergència o altres alarmes pròpies de cada estació. 

El material proporcionat a l’alumna es mostra en l’annex B. En ell hi ha una 

introducció amb una descripció global de l’estació i el conjunt de programes a 

desenvolupar al llarg de les quatre sessions. Els programes a desenvolupar 

estan ordenats en funció del grau de dificultat. A continuació es presenta com 

s’ha organitzat  cada nivell, i en cada un d’ells es descriuen  dues parts ven 

diferenciades. En la primera, dedicada a l’alumne, es formulen els objectius de 

l’activitat, els criteris d’avaluació i el problema a resoldre.  En la segona, 

dedicada al professor, s’explica com resoldre l’activitat proposada i es 

proporciona la solució de cara a la posterior avaluació.   
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6.2.1 . Objectiu global de les quatre sessions de pràctiques 

L’objectiu global és l’automatització complerta de l’estació 1 i la seva 

monitorització mitjançant el programa EXCEL. En ella es volen preveure tres 

modes de funcionament: 

 Funcionament automàtica: en el qual el sistema de control ha de 

permetre que l’estació realitzi les tasques descrites en l’apartat 2.2.2. 

 Funcionament manual: en el qual s’ha de poder activar manualment 

mitjançant un polsador específic algun dels elements d’actuació 

presents a l’estació. 

 Aturada d’emergència: cal que quan s’activi el polsador d’aturada 

d’emergència, s’activi una alarma i s’aturi el funcionament de l’estació 

fins que l’operari indiqui que el problema està solucionat, i que permeti 

a l’estació reprendre la tasca programada.   

Per assolir aquest objectiu caldrà realitzar una sèrie de programes. Per tal de 

desenvolupar correctament la seqüència de control, emprarem el GRAFCET. 

La taula 6.4 mostra quins són els GRAFCETs que caldrà resoldre juntament 

amb la zona de memòria que s’utilitzarà per programar-los i el seu bit inicial.   

Taula 6.4. Descripció dels GRAFCETs a desenvolupar al llarg de les quatre 

sessions de pràctiques 

Grafcet Descripció Espai de memòria Bit inicial 

G0 
Gestió dels modes de 

funcionament automàtic / 
manual 

200 200.00 

G10 
Funcionament de l’estació en 

mode automàtic 
201 201.00 

G20 Comandament  del pistó A 202 202.00 
G25 Comandament del pistó B 202 202.05 
G30 Comandament del pistó C 203 203.00 
G35 Comandament del pistó D 203 203.05 
G40 Comandament del pistó E+ 204 204.00 
G45 Comandament del pistó E- 204 204.05 

G50 
Comandament del 

manipulador, conjunt del 
pistó F i E. 

205 205.00 

G60 Comandament del pistó F 206 206.00 

G70 
Comandament del generador 

de buit 
207 207.00 

G100 
Gestió d’aturades 

d’emergència 
209 209.00 
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Aquests GRAFCETs s’aniran resolent al llarg de les quatre sessions, per tant 

caldrà que guardeu al servidor de l’escola els programes que aneu realitzant, 

per fer l’automatització complerta ja que sols caldrà canviar alguna de les 

receptivitats associades a cada transició. 

A cada nivell es disposa d’una rubrica en la que s’indica com s’avaluarà cada 

una de les activitats realitzades, l’avaluació es descriu en el capítol 10. En 

general cada activitat disposarà d’un treball previ que caldrà mostrar al 

professor avanç d’iniciar la sessió de pràctiques, un qüestionari que caldrà 

resoldre a mesura que es doni solució a les activitats proposades i, finalment, 

caldrà mostrar al professor el funcionament de la pràctica. La solució de la 

implementació de tots els exercicis proposats en aquest projecte la trobem a 

l’annex C.  

Per a la realització de les següents activitats es proporcionarà a l’alumne: 

 La descripció de la maqueta, descrita en l’apartat 2.2.2. 

 El funcionament del programa CX_programmer, descrit en el capítol 4. 

 La descripció de tots els components presentes a la maqueta de 

treball, descrits en el capítol 3. 

 El manual de funcionament dels APIs disponibles a cada estació de 

treball. 

6.2.2 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar-se amb els components de la 

maqueta, amb el PLC disponible a l’estació i amb l’entorn de programació (CX-

Programmer).  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ ESTACIÓ 1: NIVELL 1 

Activitat E1.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les seves 

característiques. 

Resoldre el següent qüestionari: 

- Model d’API disponible al banc de treball. 
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- Característiques de la CPU.  

- Unitats d’entrada i sortida disponibles. 

-  Distribució de les àrees de dades.  

- Significat del bits SR 253.15 i SR 255.02. 

Material de suport: Manuals d’operació dels APIs. 

 

Activitat E1.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la maqueta i 

saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de sortida (actuadors). 

Treball a realitzar: 

- La figura següent mostra un esquema dels diferents elements de l’estació, 

identifica’ls i posar-hi el nom assignat.  

- Un cop identificats tots els elements omple les següents taules. 

 

Activitat E1.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo adequadament i 

connectar-lo amb l’API. 

Treball a realitzar: 

- Connecteu el vostre autòmat al port sèrie del ordinador i, amb el CX-

Programmer, creeu un nou projecte, configureu-lo adequadament i 

establiu-hi comunicació. 

Resposta: 

La resposta a aquesta qüestió es visualitza en la figura 6.1.  

Les Taules es correspon amb la informació de les taules 6.1, 6.2 i  6.3.  

Resposta: 

En aquesta estació es disposa d’un PLC Omron Sysmac i la seva CPU és una CQM1 CPU-

21. La fulla de característiques tècniques sobre el PLC per exemple podria ser la que apareix 

en les referència bibliogràfiques [20]. 
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Activitat E1.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de les seves 

característiques (de simple efecte o doble efecte), modelar el seu funcionament 

en un GRAFCET i programar-lo en llenguatge dels APIs. 

 

Exemple:  

A continuació us mostrem com programar amb el CX programmer una seqüència de 

funcionament representada amb un GRAFCET.   

Les especificacions de funcionament són:  

En accionar el polsador de marxa, el pistó F de simple efecte s’ha de desplaçar fins a 

l’extrem superior, posició que ha de mantenir fins a nova ordre. 

 En accionar el polsador de parar, cal que el pistó F retorni a la posició inicial. 

Nota: el polsador marxa és normalment obert mentre que el de ‘parar’ es normalment tancat. 

 

- El GRAFCET que ens representa el comportament del pistó F és: 

 

Resposta: 

Com crear un projecte, configurar-lo i establir connexió amb l’API, s’explica en l’apartat 4.1.1 i 

4.1.3.      
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- El programa emprant el llenguatge CX-programer s’ha estructurat en tres seccions: 

 Secció 1: conté la seqüència d’events, a on cada etapa esta representada per un 

biestable. El SET del biestable ens la dóna l’etapa anterior més les condicions 

associades a les receptivitats. El RESET ens el dóna l’activació de l’etapa 

següent. 

 

 Secció 2: hi ha l’activació de les sortides, en aquest cas al ser un pistó de simple 

efecte sols cal activar l’enviar l’odre d’obrir a l’electrovàlvula YV1.7. 

 

 Secció 3: conté la instrucció END. 
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Treball a realitzar: 

A.- Realitzeu el GRAFCET de la seqüència de funcionament de  

l’exemple que us hem facilitat. Programeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament.  

B.-  Cal que en accionar el polsador de marxa el pistó E de doble efecte 

es desplaça horitzontalment fins al final del seu recorregut i amb el 

polsador parar el pistó E retorni a la posició inicial. Feu el GRAFCET que 

modeli el comportament del sistema, implementeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament. 

 

C.- Respon a la qüestió: Quina és la principal diferència en programar un 

pistó de simple efecte i un de doble efecte? 

 

Resposta: 

En la implementació d’un pistó de doble efecte cal donar l’ordre d’avançar i retrocedir, mentre 

que en un de simple efecte sols cal donar l’ordre d’avançar. 

Resposta:  
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Activitat E1.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, modelar-los amb 

un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

A.-  En accionar  el polsador de marxa el pistó A s’ha de desplaçar 

horitzontalment, fins a la seva posició final. Després observem  si  el 

sensor que detecta peça DT1.11 està actiu, si ho està retrocedim el pistó 

A a la seva posició inicial, altrament es manté el pistó A en la seva 

posició avançada. 

Nota: Ja que  aquest pistó no disposa de final de cursa, caldrà utilitzar un 

temporitzador per garantir que el pistó arribi a la seva posició final, en 

aquest cas podeu emprar un temporitzador de 3 segons. 

 

B.-  Quan s’acciona el polsador de marxa cal que el pistó E es desplaci 

horitzontalment i desprès de prémer tres vegades el polsador parar, el 

pistó E ha de retornar a la seva posició inicial. 

Resposta: 
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Nota: per a implementar-ho cal emprar un comptador que s’activi quan el 

pistó E està a la posició baixa.  

 

Activitat E1.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo amb un  

GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

- En accionar el polsador de marxa cal que el pistó F es desplaci 

verticalment, quan es torni a polsar marxa s’activi el sistema de buit. 

Amb el polsador parar cal que el pistó F retorni a la seva posició alta. En 

tornar a prémer marxa el pistó F s’ha de tornar a desplaçar verticalment. 

Per últim, al prémer el polsador parar el sistema de buit s’ha de 

desactiva i quan es torna a polsar el pistó F ha de retrocedir a la seva 

posició inicial. Utilitza la funció de memòria  per resoldre l’exercici per tal 

d’evitar la repetició de les accions. 

Resposta: 
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Resposta: 
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6.2.3 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit sistema 

de supervisió 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a implementar GRAFCETs una mica 

més complicats incorporant instruccions de nivell avançat   i  realitzar un petit 

sistema de supervisió emprant el programa Microsoft office Excel per tal 

d’aprendre a monitoritzar un procés.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 1: NIVELL 2 

Activitat E1.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Especificacions: Es vol agafar una capça ubicada sota el pistó F i portar-la 

fins al palet porta objectes. Amb aquest objectiu la seqüència a realitzar és: 

- En accionar el polsador de marxa el pistó F es desplaça verticalment 

fins a la seva posició final; 

- Un cop assolida, s’ha d’’activa el sistema de buit;  

- A continuació, mantenint el buit actiu, cal portar el pistó F fins a la 

posició alta; 

- Desplaçar el pistó E fins al final del seu recorregut; 

- Desplaçar de nou el pistó F fins a la posició baixa; 

- Un cop a la posició baixa, cal desactivar el sistema de buit i, 

seguidament, retornar el pistó F a la seva posició alta i el E a la seva 

posició retrocedida.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER seqüencial que coordini totes la seqüència 

de funcionament del manipulador. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

E+, el pistó E-, el pitó F i el sistema de buit. 

 Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a l’activitat E1.4, 

recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre el problema plantejat.  
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Resposta: 

- G40 (Pistó E+)  

 

 

- G45 (Pistó E-)   
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- G60 (Pistó F) 

 

 

- G70 (Generador de buit) 
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- G50 (Grafcet master) 
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Activitat E1.8:  Instruccions d’alt nivell: sensor analògic   

Objectiu: Aprendre el funcionament de les entrades analògiques. 

Treball a realitzar: 

- Indica les accions que caldria fer per configurar les entrades 

analògiques.  

- Observa el valor que ens dóna el sensor analògic quan no hi ha cap 

capça o quan hi ha 1, 2, 3 i 4. 

- Explica quines són les especificacions de funcionament que has escollit 

per fer ús del comptador de polsos, és a dir quan s’ha de produir la seva 

activació i perquè, quan s’ha de desactivar...  

 

 

Resposta: 

Per poder mirar quins són els valors que obtenim del sensor en funció del número de caixes 

cal seguir els passos esmentats al capítol 4.1. En el nostre cas la direcció del sensor analògic 

és la IR001. La següent taula ens mostra el valors del sensor òptic: 

Taula 6.5. Valors del sensor analògic en funció del número de caixes 

Número de caixes 
Valor aproximat en BCD 

que dóna el sensor  

0 00F7 
1 0233 
2 02FA 
3 0325 
4 024B  

Hem de dir que el sensor òptic que ens indica el valor BCD segons el número de caixes té un 

valor màxim que garanteix el seu bon funcionament. Al posar quatre caixes superem aquest 

valor per això ens surt un resultat incoherent.  

Per poder utilitzar el sensor analògic hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.1. El 

nostre sensor analògic, anomenat BN1.1, ens indica el nivell de caixes que té el magatzem. 

Hem decidit que el nivell que ens indica el sensor sigui el mínim, és a dir que BN1.1 

s’activarà quan no hi hagi caixes i estarà inactiu quan hi hagi caixes ja que superarà el nivell 

mínim. En el nostre cas la variable que ens dóna el valor del sensor és “diposit_nivell” i el 

valor en BCD és 100 (valor que indica que no hi ha caixa). Per lo tant el set es farà quan el 

valor del magatzem sigui mínim i el reset quan no ho sigui.  
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Activitat E1.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Especificacions: Es vol que en premi marxa, es comprovi si hi ha caixes o no 

al magatzem. Si n’hi ha, el pistó A ha de fer avançar la capça i retornar a la 

seva posició. Si no n’hi ha, cal que sigui el pistó E+ el que s’activi, es desplaci 

fins a la seva posició final i retorni a la posició inicial.  

Treballa realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de selecció de seqüència que coordini la 

tasca. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

A, i modifica el GRAFCET el pistó A, el pistó E+ i el pistó E-, de forma 

que s’activin amb aquest nou GRAFCET. 

 

     

Resposta: 

- G0 (Grafcet master) 
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- G20 (Pistó A) 

 

 

- G40 (Pistó E+)  
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Activitat E1.10:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Especificacions: Quan s’acciona el polsador de marxa (SP1.1) s’ha d’iniciar 

dues seqüències en paral·lel. La primera ha de fer que el pistó E es desplaci 

horitzontalment i en arribar al final del seu recorregut retrocedeixi. La segona a 

de fer que el pistó A avanci i després torni a la seva posició de repòs.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de paral·lelisme d’accions i que coordini la 

tasca especificada 

- Modifica les receptivitats dels GRAFCETs realitzats en el problema 

E1.9 per tal de que s’activin amb el nou GRAFCET. 

 

- G45 (Pistó E-)  
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Resposta: 

- G0 (Grafcet master) 

 

- G20 (Pistó A) 
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- G40 (Pistó E+) 

 

 

- G45 (Pistó E-) 
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Activitat E1.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un procés 

d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

Treball a realitzar: 

- A.- Realitza el sistema de supervisió de l’exemple que us hem facilitat en 

l’activitat E1.4.A. El sistema ha d’estar format per un selector circular que 

substitueixi als polsadors de marxa i paro del tauler de funcionament de 

l’estació i de dos leds que ens indiquin quan el pistó F està avançat i 

quan està retrocedit. 

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el selector i els dos leds hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. 

En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear els punts és la següent: 

 Selector  direcció: 210.00 (opcional). 

 Pistó F avançat  direcció: 206.02 (etapa del grafcet que ens ho indica). 

 Pistó F retrocedit   direcció: 206.00 (etapa del grafcet que ens ho 

indica). 

La modificació del fitxer serà canviar la direcció que fa que s’iniciï el funcionament del 

pistó per la direcció que hem posat al selector. Per tant haurem de canviar la direcció 

0.02 (marxa) per la 210.00 i la 0.01 (paro) per la 210.00 negada. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 6.3. Solució de l’activitat. 
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- B.- Afegeix un comptador al sistema de supervisió realitzat a l’apartat 

anterior per tal de saber en tot moment quantes vegades s’ha realitzat 

l’acció avança-retrocedir el pistó F. La seqüència del pistó s’ha de repetir 

un total de 10 cops. 

 

6.2.4 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 1 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la programació en mode de 

funcionament automàtic de l’estació 1.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

Resposta: 

Per poder utilitzar el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de l’activitat anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre la 

direcció que hem utilitzat per crear el punt és la  TC000 on 000 és el nom del comptador. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 000. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 206.01 es posi en funcionament i un quan ho estigui a de comptar que 

aquesta etapa s’activi 10 vegades. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha de 

reinicialitzar per poder començar a comptar un altre cop. Per poder fer aquest resert el 

que fem és agafar un actuador amb una direcció lliure, exemple 210.01, que s’activi 

quant el comptador arribi a 0 i aquesta direcció 210.01 activa és la que ens fa el reset. 

Com el funcionament d’aquest dispositiu és descomptar, partirem del valor 10 fins 

arribar a 0.  

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 6.4. Solució de l’activitat. 
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ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 1: NIVELL 3 

Activitat E1.12: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

coordinada i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una seqüència 

senzilla. 

 Especificacions de funcionament: Les condicions inicials són: el selector en 

posició automàtic i el pistó E ha d’estar retrocedit. En prémer el polsador de 

marxa i havent caixes al magatzem, cal que s’iniciï la seqüència següent: 

1. Portar la caixa cap a la zona de verificació, emprant el pistó A.  

2. Quan el sensor òptic DT1.11 detecta peça, retrocedeix el pistó A. 

3. Comprovar que la caixa està en la seva posició correcta (obertura superior) 

amb el pistó verificador C. 

4. Si la  posició de la caixa és correcte (activació de DT 1.8),el pistó B trasllada 

la caixa cap el manipulador.  

5. En aquest cas el cilindre que actua de topall (pistó D) està en la posició 

retrocedida (DT1.9) i per tant la caixa queda ubicada sota el manipulador 

6. Seguidament es realitza l’operació de carregar la caixa a dins el palet amb el 

manipulador, seqüència realitzada en problema E1.5. 

7. Un cop ja no hi ha capça sota el pistó F, s’ha d’alimentar el verificador amb 

una nova, sempre i quan n’hi hagin al magatzem.  

8. Si la  posició de la caixa és incorrecte (no activació de DT1.8), cal desplaçar 

el topall (pistó D) fins a la seva posició avançada i, mitjançant el pistó B, cal 

evacuar la capça de l’estació.   

9. Un cop evacuada, primer el pistó B i desprès el D han de retornar a la seva 

posició inicial i reprendre la càrrega de caixes.  

Aquest procés s’ha de realitzar 4 vegades ja que volem portar 4 caixes al palet.  

En prémer el polsador de marxa i no havent caixes al magatzem, s’ha d’activar 

una alarma lluminosa que es mantingui encesa fins que hi hagi caixes.. 
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Treball a realitzar 

- Feu el G0 que permeti: arrancar l’estació en prémer marxa, portar 

l’estació a condicions inicials en el cas de que aquesta no hi sigui, operar 

de  forma  automàtica i aturar l’estació a un final de cicle en prémer 

parar.  

- Feu el GRAFCET G10 amb les seqüències de funcionament de l’estació 

en mode automàtic, tracteu el manipulador com un element. 

- Modifiqueu les receptivitats dels GRAFCETS G20, G25, G30, G35, G40, 

G45, G50, G60 i G70, per tal de que s’activin quan G10 ho indiqui i 

enviïn la indicació de feina realitzada per tal de que G10 progressi. 

- Utilitza el calibratge i el mode de funcionament del sensor analògic que 

s’ha utilitzat a les activitat E1.8 i E1.9. 

- Implementeu-los. 

- Utilitzeu el EXCEL per activar l’alarma quan no hi ha peces, un altre que 

s’ha d’activar quan la capça no està correctament posicionada i porteu el 

comptatge de les caixes que s’han portat al palet.  

Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a les activitats de les 

pràctiques anterior. Recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre 

el problema plantejat. 

 

 

Resposta: 

Cada cop que portem una caixa al palet la hem de treure manualment perquè sinó al 

portar la segona caixa el pistó F no arriba al final del seu recorregut, impedint l’activació 

del final de cursa, i el sistema deixa de funcionar correctament. 
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- G0 (Condicions inicials) 

 
- G10 (Funcionament) 
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- G20 (Pistó A) 

 

- G25 (Pistó B) 
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- G30 (Pistó C) 

 

 

- G35 (Pistó D) 
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- G40 (Pistó E+) 

 

 

- G45 (Pistó E-) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G60 (Pistó F) 

 
- G70 (Generador de buit) 

 
 
 

Per poder utilitzar els dos leds i el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 

4.2. En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les 

següents: 
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 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la següent: 

 No caixes  direcció: 210.00 (direcció del keep que ens indica el nivell  

de caixes que hi ha al magatzem). 

 Caixa malament posicionada  direcció: 203.06 (etapa de G35 que mou 

el pistó quan la caixa no està ven col·locada). 

 Comptatge de peces utilitzades  direcció: TC009  on 009 és el nom del 

comptador. Aquest ens indicarà el número de caixes que s’han extret del 

magatzem.  

 Afegeix el text “No caixa” al que ens indiqui l’alarma que no hi ha caixa i “Posició 

incorrecte” al que ens indica que la caixa no a sigut validada. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 6.5. Solució de l’activitat. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 009. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 202.02 (etapa de funcionament que ens indica que la caixa a sigut extreta 

del magatzem) és posi en funcionament i comptarà la seva activació 4 vegades ja que el 

nostre objectiu, com em dit a l’enunciat, és portar 4 caixes al palet. Un cop hagi finalitzat 

aquest comptatge, s’ha de reinicialitzar el comptador quan hi hagi caixes novament al 

magatzem per poder començar novament el procés. El reset es farà quan  s’acabi la 

seqüència i hagi caixes al magatzem, és a dir quan s’activi la direcció 200.00 i la 

direcció 210.10 no estigui activa. Com el funcionament d’aquest dispositiu és 

descomptar, partirem del valor 4 fins arribar a 0.  



 

Pàgina 130 de 293 

6.2.5 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a realitzar una seqüència de 

GRAFCET més complexa introduint la gestió dels modes de funcionament 

manual/automàtic i l’aturada d’emergència per tal de conèixer com es comporta 

l’estació segons el mode de funcionament i com es realitza una parada 

d’emergència segura per el sistema. 

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 1: NIVELL 4 

Activitat E1.13:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-automàtic) i 

aconseguir realitzar una para d’emergència segura per l’estació. 

 Especificacions:  

- Es vol que, emprant selector manual-automàtic (SS1.1), es pugui escollir 

el mode de funcionament. En model automàtic cal fer la seqüència 

especificada de la pràctica de nivell 3 i en mode manual, s’ha de poder 

activar amb un polsador cada un dels pistons de l’estació.  

- També es vol aconseguir que en prémer el polsador d’emergència 

(SPE1.1) en qualsevol moment s’aturi el funcionament de l’estació i un 

cop s’activi de nou SPE1.1 cal que aquesta s’ubiqui a mode manual, per 

tal de que puguem retornar l’estació a la posició inicial. 

Treball a realitzar: 

-  Modifiqueu el GRAFCET  G0 de forma que permeti la gestió del 

funcionament manual o automàtic en funció de la posició del selector 

SS1.1. 

- Feu el GRAFCET  G100 de forma que en donar-se l’ordre de marxa la 

màquina entri en servei. En el cas de que es produeixi una aturada 

d’emergència cal que s’aturi en l’estat que es trobi, fins que un cop 

activat de nou SPE1.1, l’estació es situï en mode manual, fins que 

s’activi parar.  
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- Modifiqueu les receptivitats vinculades en els altres GRAFCETs de 

forma que quedin coordinats amb G0 i G100. 

- Feu un projecte en EXCEL de forma de que es disposi de 8 polsadors 

que permetin moure els pistons independentment. Associeu a cada 

polsador l’adreça de la taula: 

Taula 6.6. Relació de les direccions i els polsadors 

Direcció Polsador Descripció 

210.02 PPA Polsador del pistó A 
210.03 PPB Polsador del pistó B 
210.04 PPC Polsador del pistó C 
210.05 PPD Polsador del pistó D 
210.06 PPE+ Polsador del pistó E+ 
210.07 PPE- Polsador del pistó E- 
210.08 PPF Polsador del pistó F 
210.09 PV Polsador del generador de buit (V) 

- Modifiqueu les receptivitats associades als GRAFCETs dels pitons de 

forma que puguin funcionar en mode manual quan es premi un dels 

polsadors de l’EXCEL. 

 

 Resposta: 

- G0 (Condicions inicials) 
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- G10 (Funcionament) 

 
- G20 (Pistó A)  
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- G25 (Pistó B) 

 

- G30 (Pistó C) 

 



 

Pàgina 134 de 293 

 

 

- G35 (Pistó D) 

 

 

- G40 (Pistó E+) 

 



 

Página 135 de 293 

 

  

- G45 (Pistó E-) 

 

- G60 (Pistó F) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G70 (Generador de buit) 

 

- G100 (Aturada d’emergència) 
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Per poder utilitzar els polsadors hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de la pràctica anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre cas 

la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la que ens mostra la 

taula 6.6. 

 Afegir a cada polsador el text “Pistó X” on la X és el nom del pistó i “Buit” segons 

el tipus d’actuador. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 6.6. Solució de l’activitat 

 

 

 



 

Página 139 de 293 

7. ESTACIÓ 2: COL·LOCADOR PEÇA  

7.1 Distribució física dels elements i la seva connexió al PLC 

La figura 7.1 mostra els elements d’informació i actuació disponibles en 

l’estació1. Es disposa de cinc pistons pneumàtics de simple efecte, cada un 

d’ells disposa de detectors d’inici o final de cursa; un sistema de buit, format per 

el venturi i el vacuòstat. 

 

Fig. 7.1. Dibuix en planta de l’estació 2 

La figura 7.2 mostra els elements d’entrada d’ordres o comandament. En 

aquest cas es disposa d’un polsador de marxa (verd) normalment obert 

(NO), un polsador d’aturada (vermell) normalment tancat (NT), una aturada 

d’emergència que consisteix d’un polsador normalment tancat amb 

enclavament i un selector. 



 

Pàgina 140 de 293 

 

Fig. 7.2. Dibuix de la botonera de l’estació 2 

Per portar a terme el control de l’estació 2 es disposa d’un PLC Omron 

Sysmatic (CPM1A CPU-40). La connexió entre els polsadors, selectors i 

sensors amb el PLC és punt a punt. En la Taula 7.1 es mostra la relació de 

components, el tipus i  l’adreça de l’autòmat per les entrades digitals. 

Taula 7.1. Llista d’entrades digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

000.00 Z2-A A posició carro Encòder 
000.01 Z2-B B posició carro Encòder 
000.02 Z2-C C posició carro Encòder 
000.03  Lliure  
000.04 SPE2.1 Polsador emergència Polsador circular NT 
000.05 SP2.2 Polsador paro Polsador circular NT 
000.06 SP2.1 Polsador marxa Polsador circular NO 
000.07 SS2.1 Selector manual – automàtic Selector 
000.08 TE_PALET Estació 2 té palet Adreça del bus AS-I 

000.09 DT2.1 
Sensor alimentador medalles 

d’alumini darrera 
Sensor magnètic 

000.10 DT2.2 
Sensor alimentador medalles de 

plàstic darrera 
Sensor magnètic 

000.11 DT2.3 
Sensor alimentador clauers 

d’alumini darrera 
Sensor magnètic 

001.00 DT2.4 
Sensor alimentador clauers de 

plàstic darrera 
Sensor magnètic 

001.01 DT2.5 Sensor eix vertical a dalt Sensor magnètic 
001.02 DT2.6 Sensor eix vertical a baix Sensor magnètic 

001.03 DT2.7 
Inductiu posició inicial 

carregador 
Sensor inductiu 

001.04 DT2.8 
Inductiu posició màxima 

carregador 
Sensor inductiu 

001.05 DT2.9 Vacuòstat peça subjecta Sensor vacuòstat 
001.06 DT2.10 Inductiu codi 1 Sensor inductiu 
001.07 DT2.11 Inductiu codi 2 Sensor inductiu 
001.08  Lliure  
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001.09  Lliure  
001.10  Lliure  
001.11  Lliure  

La connexió entre les adreces de sortides del PLC i accionadors de l’estació es 

descriuen en la següent taula en la que es mostra la relació de components, el 

tipus i  l’adreça de l’autòmat: 

Taula 7.2. Llista de sortides digitals 

Direcció Símbol Descripció Tipus 

10.00 E2_CON Estació 2 connectada Adreça del bus AS-I 

10.01 YV2.1 
Electrovàlvula alimentador 

medalla d’alumini (A) 
Illa de vàlvules 

10.02 YV2.2 
Electrovàlvula alimentador 

medalla de plàstic (B) 
Illa de vàlvules 

10.03 YV2.3 
Electrovàlvula alimentador 

clauer d’alumini (C) 
Illa de vàlvules 

10.04 YV2.4 
Electrovàlvula alimentador 

clauer de plàstic (D) 
Illa de vàlvules 

10.05 YV2.5 Electrovàlvula eix vertical (E) Illa de vàlvules 

10.06 YV2.6 
Electrovàlvula buit efecte 

venturi (V) 
Generador de buit 

10.07 KM2.1 Contactor avançar husillo Contactor NO 
11.00 KM2.2 Contactor recular husillo Contactor NO 
11.01  Lliure  
11.02  Lliure  
11.03  Lliure  
11.04  Lliure  
11.05  Lliure  
11.06  Lliure  
11.07  Lliure  

7.2 Pràctiques auto-contingudes 

En aquest apartat desenvoluparem el contingut de les pràctiques. Hi haurà 

quatre nivells de dificultat en els quals es tractaran els temes de formació 

necessaris per adquirir els coneixements sobre l’automatització de processos 

industrials. L’objectiu final dels quatre nivells és l’automatització complerta de 

l’estació, tenint en compte dos modes de funcionament automàtic i manual, i la 

gestió de l’aturada d’emergència o altres alarmes pròpies de cada estació. 

El material proporcionat a l’alumna es mostra en l’annex B. En ell hi ha una 

introducció amb una descripció global de l’estació i el conjunt de programes a 

desenvolupar al llarg de les quatre sessions. Els programes a desenvolupar 
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estan ordenats en funció del grau de dificultat. A continuació es presenta com 

s’ha organitzat  cada nivell, i en cada un d’ells es descriuen  dues parts ven 

diferenciades. En la primera, dedicada a l’alumne, es formulen els objectius de 

l’activitat, els criteris d’avaluació i el problema a resoldre.  En la segona, 

dedicada al professor, s’explica com resoldre l’activitat proposada i es 

proporciona la solució de cara a la posterior avaluació.   

7.2.1 . Objectiu global de les quatre sessions de pràctiques 

L’objectiu global és l’automatització complerta de l’estació 1 i la seva 

monitorització mitjançant el programa EXCEL. En ella es volen preveure tres 

modes de funcionament: 

 Funcionament automàtica: en el qual el sistema de control ha de 

permetre que l’estació realitzi les tasques descrites en l’apartat 2.2.3. 

 Funcionament manual: en el qual s’ha de poder activar manualment 

mitjançant un polsador específic algun dels elements d’actuació 

presents a l’estació. 

 Aturada d’emergència: cal que quan s’activi el polsador d’aturada 

d’emergència, s’activi una alarma i s’aturi el funcionament de l’estació 

fins que l’operari indiqui que el problema està solucionat, i que permeti 

a l’estació reprendre la tasca programada.  

Per assolir aquest objectiu caldrà realitzar una sèrie de programes. Per tal de 

desenvolupar correctament la seqüència de control, emprarem el GRAFCET. 

La taula 7.3 mostra quins són els GRAFCETs que caldrà resoldre juntament 

amb la zona de memòria que s’utilitzarà per programar-los i el seu bit inicial.   

Taula 7.3. Descripció dels GRAFCETs a desenvolupar al llarg de les quatre 

sessions de pràctiques 

Grafcet Descripció Espai de memòria Bit inicial 

G0 
Gestió dels modes de 

funcionament automàtic / 
manual 

200 200.00 

G10 
Funcionament de l’estació en 

mode automàtic 
201 201.00 

G20 Comandament  del pistó A 202 202.00 
G25 Comandament del pistó B 202 202.05 
G30 Comandament del pistó C 203 203.00 
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G35 Comandament del pistó D 203 203.05 

G40 
Comandament del contactor 

KM2.1 
204 204.00 

G45 
Comandament del contactor 

KM2.2 
204 204.05 

G50 
Comandament del manipulador, 
conjunt del pistó E, el generador 

de buit i del contactors KM2.1 
205 205.00 

G60 Comandament del pistó E 206 206.00 

G70 
Comandament del generador de 

buit 
207 207.00 

G100 Gestió d’aturades d’emergència 209 209.00 

Aquests GRAFCETs s’aniran resolent al llarg de les quatre sessions, per tant 

caldrà que guardeu al servidor de l’escola els programes que aneu realitzant, 

per fer l’automatització complerta ja que sols caldrà canviar alguna de les 

receptivitats associades a cada transició. 

A cada nivell es disposa d’una rubrica en la que s’indica com s’avaluarà cada 

una de les activitats realitzades, l’avaluació es descriu en el capítol 10. En 

general cada activitat disposarà d’un treball previ que caldrà mostrar al 

professor avanç d’iniciar la sessió de pràctiques, un qüestionari que caldrà 

resoldre a mesura que es doni solució a les activitats proposades i, finalment, 

caldrà mostrar al professor el funcionament de la pràctica. La solució de la 

implementació de tots els exercicis proposats en aquest projecte la trobem a 

l’annex C.  

Per a la realització de les següents activitats es proporcionarà a l’alumne:  

 La descripció de la maqueta, descrita en l’apartat 2.2.3. 

 El funcionament del programa CX_programmer, descrit en el capítol 4. 

 La descripció de tots els components presentes a la maqueta de 

treball, descrits en el capítol 3. 

 El manual de funcionament dels APIs disponibles a cada estació de 

treball. 

7.2.2 Nivell 1: Introducció al llenguatge de programació  

L’objectiu d’aquesta pràctica és familiaritzar-se amb els components de la 

maqueta, amb el PLC disponible a l’estació i amb l’entorn de programació (CX-

Programmer).  
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Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTIQUES DE L’ ESTACIÓ 2: NIVELL 1 

Activitat E2.1:  Característiques de l’autòmat  

Objectiu: Familiaritzar-se amb el PLC que s’utilitza a l’estació i amb les seves 

característiques. 

Resoldre el següent qüestionari: 

- Model d’API disponible al banc de treball. 

- Característiques de la CPU.  

- Unitats d’entrada i sortida disponibles. 

-  Distribució de les àrees de dades.  

- Significat del bits SR 253.15 i SR 255.02. 

Material de suport: Manuals d’operació dels APIs. 

 

Activitat E2.2:  Familiarització amb els elements de la maqueta 

Objectiu: Aprendre a identificar els diferents elements que hi ha a la maqueta i 

saber classificar-los en elements d’entrada (sensors) o de sortida (actuadors). 

Treball a realitzar: 

- La figura següent mostra un esquema dels diferents elements de l’estació, 

identifica’ls i posar-hi el nom assignat.  

- Un cop identificats tots els elements omple les següents taules. 

 

Resposta: 

La resposta a aquesta qüestió es visualitza en la figura 7.1.  

Les Taules es correspon amb la informació de les taules 7.1 i  7.2 .  

Resposta:  

En aquesta estació es disposa d’un PLC Omron Sysmac i la seva CPU és una CPM1A CPU-40. 

La fulla de característiques tècniques sobre el PLC per exemple podria ser la que apareix en 

les referència bibliogràfiques [21].  
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 Activitat E2.3:   Configuració del PLC 

Objectiu: Aconseguir crear un nou projecte, configurar-lo adequadament i 

connectar-lo amb l’API. 

Treball a realitzar: 

- Connecteu el vostre autòmat al port sèrie del ordinador i, amb el CX-

Programmer, creeu un nou projecte, configureu-lo adequadament i 

establiu-hi comunicació. 

 

Activitat E2.4:  Programació de seqüències bàsiques per a l’activació de pistons 

Objectiu: Aprendre a programar el moviment d’un pistó en funció de les seves 

característiques (de simple efecte o doble efecte) i el d’un contactor, modelar el 

seu funcionament en un GRAFCET i programar-lo en llenguatge dels APIs. 

 

 

Exemple:  

A continuació us mostrem com programar amb el CX programmer una seqüència de 

funcionament representada amb un GRAFCET.   

Les especificacions de funcionament són:  

En accionar el polsador de marxa, el pistó E de simple efecte s’ha de desplaçar fins a 

l’extrem superior, posició que ha de mantenir fins a nova ordre. 

 En accionar el polsador de parar, cal que el pistó E retorni a la posició inicial. 

Nota: el polsador marxa és normalment obert mentre que el de ‘parar’ es normalment tancat. 

Resposta: 

Com crear un projecte, configurar-lo i establir connexió amb l’API, s’explica en l’apartat 4.1.1 i 

4.1.3.      
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- El GRAFCET que ens representa el comportament del pistó E és: 

 

- El programa emprant el llenguatge CX-programer s’ha estructurat en tres seccions: 

 Secció 1: conté la seqüència d’events, a on cada etapa esta representada per un 

biestable. El SET del biestable ens la dóna l’etapa anterior més les condicions 

associades a les receptivitats. El RESET ens el dóna l’activació de l’etapa 

següent. 
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Treball a realitzar: 

A.- Realitzeu el GRAFCET de la seqüència de funcionament de  

l’exemple que us hem facilitat. Programeu-lo mitjançant el CX-

Programmer i verifiqueu el seu funcionament.  

B.-  Cal que en accionar el polsador de marxa el contactor KM2.1 és  

posi en funcionament desplaçant el manipulador fins al final del seu 

recorregut i amb el polsador parar el contactor KM2.2 és posi en 

funcionament desplaçant el manipulador fins a la posició inicial. Feu el 

GRAFCET que modeli el comportament del sistema, implementeu-lo 

mitjançant el CX-Programmer i verifiqueu el seu funcionament. 

 

 

 Secció 2: hi ha l’activació de les sortides, en aquest cas al ser un pistó de simple 

efecte sols cal activar l’enviar l’odre d’obrir a l’electrovàlvula YV2.5. 

 

 Secció 3: conté la instrucció END. 
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C.- Respon a la qüestió: Quina és la principal diferència en programar un 

pistó de simple efecte i un de doble efecte? 

 

Activitat E2.5:  Utilització dels temporitzadors i comptadors 

Objectiu: Aprendre a utilitzar els temporitzadors i comptadors, modelar-los amb 

un  GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

A.-  Quan s’acciona el polsador de marxa el pistó A es desplaça 

horitzontalment, fins a la seva posició final. Després d’un temps el pistó 

A retrocedeix tornat  a la seva   posició inicial. 

Resposta: 

En la implementació d’un pistó de doble efecte cal donar l’ordre d’avançar i retrocedir, mentre 

que en un de simple efecte sols cal donar l’ordre d’avançar. 

Resposta: 
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Nota: Ja que aquest pistó no disposa de final de cursa, caldrà utilitzar un 

temporitzador per garantir que el pistó arribi a la seva posició final, en 

aquest cas podeu emprar un temporitzador de 3 segons. 

 

B.-  Quan s’acciona el polsador de marxa cal que el contactor KM2.1 és  

posi en funcionament desplaçant el manipulador fins al final del seu 

recorregut i desprès de prémer tres vegades el polsador parar, el 

contactor KM2.2 és posi en funcionament desplaçant el manipulador fins 

a la posició inicial. 

Nota: per a implementar-ho cal emprar un comptador que s’activi quan el 

manipulador estigui a la seva posició màxima. 

 

Resposta: 
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Activitat E2.6:  Programació d’estructures bàsiques: Seqüència 

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència d’events, modelar-lo amb un  

GRAFCET i implementar-lo en llenguatge dels APIs. 

Treball a realitzar: 

- En accionar el polsador de marxa cal que el pistó E es desplaci 

verticalment, quan es torni a polsar marxa s’activi el sistema de buit. 

Amb el polsador parar cal que el pistó E retorni a la seva posició alta. En 

tornar a prémer marxa el pistó E s’ha de tornar a desplaçar verticalment. 

Per últim, al prémer el polsador parar el sistema de buit s’ha de 

desactiva i quan es torna a polsar el pistó E ha de retrocedir a la seva 

posició inicial. Utilitza la funció de memòria  per resoldre l’exercici per tal 

d’evitar la repetició de les accions. 

Resposta: 
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Resposta: 
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7.2.3 Nivell 2: Introducció al llenguatge de programació i  petit sistema 

de supervisió 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a implementar GRAFCETs una mica 

més complicats incorporant instruccions de nivell avançat   i  realitzar un petit 

sistema de supervisió emprant el programa Microsoft office Excel per tal 

d’aprendre a monitoritzar un procés.  

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 2: NIVELL 2 

Activitat E2.7:  Programació d’una seqüència d’accions.  

Objectiu: Aprendre a modelar i implementar una seqüències d’accions 

incorporant la crida a altres GRAFCETs  

 Especificacions: Es vol agafar una peça ubicada sota el  pistó E i portar-la fins 

al palet porta objectes. Amb aquest objectiu la seqüència a realitzar és: 

- En accionar el polsador de marxa el pistó E es desplaça verticalment 

fins a la seva posició final; 

- Un cop assolida, s’ha d’’activa el sistema de buit;  

- A continuació, mantenint el buit actiu, cal portar el pistó E fins a la 

posició alta; 

- Desplaçar el manipulador (KM2.1) fins al final del seu recorregut; 

- Desplaçar de nou el pistó E fins a la posició baixa; 

- Un cop a la posició baixa, cal desactivar el sistema de buit i, 

seguidament, retornar el pistó E a la seva posició alta i el manipulador 

(KM2.2) a la seva posició inicial.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER seqüencial que coordini totes la seqüència 

de funcionament del manipulador. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el pistó 

E, el contactor KM2.1, el contactor KM2.2 i el sistema de buit. 
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 Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a l’activitat E2.4, 

recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre el problema plantejat.  

 

Resposta: 

- G40 (Contactor KM2.1) 

 

- G45 (Contactor KM2.2) 
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- G60 (Pistó E) 

 

 

- G70 (Generador de buit) 
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Activitat E2.8:  Instruccions d’alt nivell: comptador d’alta velocitat 

Objectiu: Aprendre el funcionament de les entrades analògiques i a llegir els 

polsos del encòder. 

- G50 (Grafcet master) 
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Treball a realitzar: 

- Indica les accions que caldria fer per configurar el comptador d’alta 

velocitat.  

-  Observa el valor que ens dóna el comptador d’alta velocitat en funció 

de les posicions en que es troba el carretó a les diferents posicions del 

alimentador de peces.  

- Explica quines són les especificacions de funcionament que has escollit 

per fer ús del comptador de polsos, és a dir quan s’ha de produir la seva 

activació i perquè, quan s’ha de desactivar...  

 

Resposta: 

Per poder mirar quins són els valors que obtenim del comptador de polsos en funció de la 

posició en la que es troba el carretó, cal seguir els passos esmentats al capítol 4.1. En el 

nostre cas la direcció que ens dóna el número de polsos és la SR248 i la que ens fa el reset 

del comptador és IR215. La següent taula ens mostra els valors segons la posició en que es 

troba el carretó en funció del tipus de peça: 

Taula 7.4. Valors del comptadors de polsos segons el tipus de peça 

Tipus de peça 
Valor en BCD del número de polsos del  

comptador d’alta velocitat 

Medalla plàstic 0052 
Medalla alumini 0034 
Clauer plàstic 0019 
Clauer alumini - 

En el cas dels clauers d’alumini no utilitzem el comptador d’alta velocitat ja que la posició del 

carretó la marca el sensor DT2.7. 

Per poder utilitzar el comptador d’alta velocitat hem de seguir els passos esmentats al capítol 

4.1. Aquest dispositius ens indica la posició en la que es troba el manipulador en tot moment. 

Per aconseguir que el carretó s’aturi a les tres posicions (EA, EB, EC) ja que com hem dit la 

quarta la detecta el sensor DT2.7, el que hem fet ha sigut utilitzar les dades de la taula 7.4. 

Aquests valors els comparem amb el valor actual del comptador per tal de que el carretó 

s’aturi a la posició desitjada quan els dos siguin iguals o quan sigui més gran el valor de 

comptador, és a dir que el KEEP s’activarà quan els dos valors siguin iguals o més gran el 

del comptador i estarà inactiu quan el valor del comptador de polsos sigui més petit que el 

valor fix. En el nostre cas la variable que ens dóna el valor del comptador és  

“CONTADOR_ACTUAL_L” i la que ens fa el reset és “RESET_CONTADOR_L“. 
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Activitat E2.9:  Selecció de seqüència  

Objectiu: Aprendre a programar una selecció de seqüència. 

 Especificacions: Es vol que en prémer marxa, es comprovi el codi que porta el 

palet de l’estació (DT2.11 i DT2.10). En funció d’aquest codi, el manipulador 

s’ha de desplaçar fins a la posició de la peça que ens indica la taula 7.5. 

Posteriorment aquet s’ha de mantenir en aquella posició durant un temps 

(temporitzador de 3 segons) i després a de retrocedir fins a la posició de repòs.  

Taula 7.5. Relació sensors i tipus de peça 

DT2.11 DT2.10 Tipus de peça 

0 0 Medalla alumini 
0 1 Medalla plàstic 
1 0 Clauer alumini 
1 1 Clauer plàstic 

Treballa realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de selecció de seqüència que coordini la 

tasca. 

- Fes un GRAFCET vinculat amb l’anterior de funcionament per el 

contactor KM2.1 i el KM2.2. 

 

Resposta: 

- G40 (Contactor KM2.1) 
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- G45 (Contactor KM2.2) 

 

 

- G10 (Grafcet master) 
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Activitat E2.10:  Seqüències en paral·lel  

Objectiu: Aprendre a programar una seqüència en paral·lel 

 Especificacions: Quan s’acciona el polsador de marxa (SP2.1) s’ha d’iniciar 

dues seqüències en paral·lel. La primera ha de fer que el manipulador es 

desplaci fins al final del recorregut i en arribar al final del seu recorregut 

retrocedeixi. La segona a de fer que el pistó A avanci i després torni a la seva 

posició de repòs.  

Treball a realitzar: 

- Fes un GRAFCET MASTER de paral·lelisme d’accions i que coordini la 

tasca especificada 

- Modifica les receptivitats dels GRAFCETs realitzats en el problema 

E2.9 per tal de que s’activin amb el nou GRAFCET. 

 

 

Resposta: 

- G10 (Grafcet master) 
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- G20 (Pistó A) 

 

- G60 (Pistó E) 
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Activitat E2.11: Sistema de supervisió 

Objectiu: Aprendre a realitzar un petit sistema de supervisió d’un procés 

d’automatització utilitzant el programa Microsoft office  Excel.  

Treball a realitzar: 

- A.- Realitza el sistema de supervisió de l’exemple que us hem facilitat en 

l’activitat E2.4.A. El sistema ha d’estar format per un selector circular que 

substitueixi als polsadors de marxa i paro del tauler de funcionament de 

l’estació i de dos leds que ens indiquin quan el pistó E està avançat i 

quan està retrocedit. 

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el selector i els dos leds hem de seguir els passos esmentats al capítol 4. 

En el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear els punts és la següent: 

 Selector  direcció: 210.00 (opcional). 

 Pistó E avançat  direcció: 206.02 (etapa del grafcet que ens ho indica). 

 Pistó E retrocedit   direcció: 206.00 (etapa del grafcet que ens ho 

indica). 

La modificació del fitxer serà canviar la direcció que fa que s’iniciï el funcionament del 

pistó per la direcció que hem posat al selector. Per tant haurem de canviar la direcció 

0.06 (marxa) per la 210.00 i la 0.05 (paro) per la 210.00 negada. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 7.3. Solució de l’activitat. 
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- B.- Afegeix un comptador al sistema de supervisió realitzat a l’apartat 

anterior per tal de saber en tot moment quantes vegades s’ha realitzat 

l’acció avança-retrocedir el pistó E. La seqüència del pistó s’ha de repetir 

un total de 10 cops. 

 

7.2.4 Nivell 3: Programació del funcionament normal de l’estació 2 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la programació en mode de 

funcionament automàtic de l’estació 2.  

 

Resposta: 

Per poder utilitzar el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de l’activitat anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre la 

direcció que hem utilitzat per crear el punt és la  TC000 on 000 és el nom del comptador. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 000. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 206.01 es posi en funcionament i un quan ho estigui a de comptar que 

aquesta etapa s’activi 10 vegades. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha de 

reinicialitzar  per  poder  començar a comptar un altre cop. Per poder fer aquest resert el  

que fem és agafar un actuador amb una direcció lliure, exemple 210.01, que s’activi 

quant el comptador arribi a 0 i aquesta direcció 210.01 activa és la que ens fa el reset. 

Com el funcionament d’aquest dispositiu és descomptar, partirem del valor 10 fins 

arribar a 0.  

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 7.4. Solució de l’activitat. 
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Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 2: NIVELL 3 

Activitat E2.12: Programació del funcionament automàtic de l’estació 

Objectiu: Aprendre a fer funcionar tots els elements de l’estació de forma 

coordinada i a integrar un sistema de supervisió mitjançant una seqüència 

senzilla. 

 Especificacions de funcionament: Les condicions inicials són: el selector en 

posició automàtic i el carretó a d’estar a la posició inicial (DT2.7). En prémer el 

polsador de marxa, cal que s’iniciï la seqüència següent: 

1. Extreure una peça del magatzem (ex. medalla d’alumini, pistó B). 

2. Activar l’eix del motor per portar el manipulador fins on es trobi la peça a 

recollir amb el contactor KM2.1.  

3. Seguidament es realitza l’operació de agafar la peça carregar la peça a dins 

el palet amb el manipulador, seqüència realitzada en problema E2.5. 

Aquest procés s’ha de realitzar 4 vegades ja que volem portar 4 peces al palet.  

Treball a realitzar: 

- Feu el G0 que permeti: arrancar l’estació en prémer marxa, portar 

l’estació a condicions inicials en el cas de que aquesta no hi sigui, operar 

de forma automàtica i aturar l’estació a un final de cicle en prémer parar.  

- Feu el GRAFCET G10 amb les seqüències de funcionament de l’estació 

en mode automàtic, tracteu el manipulador com un element. 

- Modifiqueu les receptivitats dels GRAFCETS G20, G25, G30, G35, G40, 

G45, G50, G60 i G70, per tal de que s’activin quan G10 ho indiqui i 

enviïn la indicació de feina realitzada per tal de que G10 progressi. 

- Utilitza el calibratge i el mode de funcionament del compatdor d’alta 

velocitat que s’ha utilitzat a les activitat E2.8 i E2.9. 

- Implementeu-los. 
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- Utilitzeu el EXCEL per activar l’alarma quan haguem portat les 4 peces 

al palet i porteu el comptatge de les peces que s’han portat al palet.  

Nota: La majoria de GRAFCETs han sigut  realitzats a les activitats de les 

pràctiques anterior. Recupera’ls i fes les modificacions pertinents per resoldre 

el problema plantejat. 

 

 

Resposta: 

Cal dir que cada cop que portem una peça al palet la hem de treure manualment perquè 

sinó al portar la segona peça el pistó E no arriba al final del seu recorregut, impedint 

l’activació del final de cursa, i el sistema deixa de funcionar correctament. 

- G0 (Condicions inicials) 
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- G10 (Funcionament) 

 

- G25 (Pistó B) 
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- G40 (Contactor KM2.1) 

 

 

- G45 (Contactor KM2.2) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G60 (Pistó E) 

 

 
- G70 (Generador de buit) 
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Per poder utilitzar el led i el comptador hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. En 

el nostre cas la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la següent: 

 Número de peces  direcció: TC006 on 006 és el nom del comptador.  

 Comptatge de peces utilitzades  direcció: TC006. Ens indica el número 

de caixes que s’han portat al palet.  

 Afegeix el text “Número de peces” al led que ens indica que ja hem portat quatre  

peces al palet. 

El resultat que obtenim és el següent: 

 

Fig. 7.5. Solució de l’activitat. 

La modificació del fitxer serà afegir un comptador amb el nom 006. Aquest s’activarà 

quan l’etapa 201.02 és posi en funcionament i comptarà la seva activació 4 vegades ja 

que el nostre objectiu, com em dit a l’enunciat, és portar 4 peces al palet. Escollim 

aquesta etapa del grafcet perquè és la que ens indica que la peça ja s’ha extret del 

magatzem i l’anem a recollir. Un cop hagi finalitzat aquest comptatge s’ha d’il·luminar el 

led “Número de caixes ” indicant que ja hem portat les 4 peces al palet i reinicialitzar-se 

el comptador per poder començar a comptar novament. El reset es farà quan s’acabi la 

seqüència i per tant s’activi la direcció 200.00. Com el funcionament d’aquest dispositiu 

és descomptar, partirem del valor 4 fins arribar a 0.  
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7.2.5 Nivell 4: Programació de l’estació amb la gestió d’aturades 

d’emergència. 

L’objectiu d’aquesta pràctica és aprendre a realitzar una seqüència de 

GRAFCET més complexa introduint la gestió dels modes de funcionament 

manual/automàtic i l’aturada d’emergència per tal de conèixer com es comporta 

l’estació segons el mode de funcionament i com es realitza una parada 

d’emergència segura per el sistema. 

Aquestes són  les qüestions resoltes que hauran de completat els alumnes: 

ACTIVITATS PRÀCTICA ESTACIÓ 2: NIVELL 4 

Activitat E4.13:  Programació complerta de l’estació 

Objectiu: Aplicar els diferents modes de funcionament (manual-automàtic) i 

aconseguir realitzar una para d’emergència segura per l’estació. 

 Especificacions:  

- Es vol que, emprant selector manual-automàtic (SS2.1), es pugui escollir 

el mode de funcionament. En model automàtic cal fer la seqüència 

especificada de la pràctica de nivell 3 i en mode manual, s’ha de poder 

activar amb un polsador cada un dels pistons de l’estació.  

- També es vol aconseguir que en prémer el polsador d’emergència 

(SPE2.1) en qualsevol moment s’aturi el funcionament de l’estació i un 

cop s’activi de nou SPE2.1 cal que aquesta s’ubiqui a mode manual, per 

tal de que puguem retornar l’estació a la posició inicial. 

- Es vol que en funció de la codificació del palet (DT2.11 i DT2.10) es 

pugui escollir el tipus de peça que volem portar fins al palet seguint la 

codificació que ens indica la següent taula: 

Taula 7.6. Relació codificació, pistó i peça 

DT2.11 DT2.10 Tipus de peça Pistó 

0 0 Medalla alumini Pistó A 
0 1 Medalla plàstic Pistó B 
1 0 Clauer alumini Pistó C 
1 1 Clauer plàstic Pistó D 



 

Página 171 de 293 

Treball a realitzar: 

-  Modifiqueu el GRAFCET  G0 de forma que permeti la gestió del 

funcionament manual o automàtic en funció de la posició del selector 

SS2.1. 

- Feu el GRAFCET  G100 de forma que en donar-se l’ordre de marxa la 

màquina entri en servei. En el cas de que es produeixi una aturada 

d’emergència cal que s’aturi en l’estat que es trobi, fins que un cop 

activat de nou SPE2.1, l’estació es situí en mode manual, fins que 

s’activi parar.  

- Modifiqueu el GRAFCET  G10 de forma que compleixi la taula 7.6. 

- Modifiqueu les receptivitats vinculades en els altres GRAFCETs de 

forma que quedin coordinats amb G0 i G100. 

- Feu un projecte en EXCEL de forma de que es disposi de 11 polsadors 

que permetin moure els pistons independentment. Associeu a cada 

polsador l’adreça de la taula: 

Taula 7.7. Relació de les direccions i els polsadors 

Direcció Polsador Descripció 

210.04 PPA Polsador del pistó A 
210.05 PPB Polsador del pistó B 
210.06 PPC Polsador del pistó C 
210.07 PPD Polsador del pistó D 
210.08 PPE Polsador del pistó E 
210.09 PV Polsador del generador de buit (V) 
210.10 PKM1 Polsador del contactor KM2.1 

210.11 PEA 
Polsador del contactor KM2.1  

que porta fins a la posició A del 
comptador del comptador de polsos 

210.12 PEB 
Polsador del contactor KM2.1  

que porta fins a la posició B del 
comptador del comptador de polsos 

210.13 PEC 
Polsador del contactor KM2.1  

que porta fins a la posició C del 
comptador del comptador de polsos 

210.14 PKM2 Polsador del contactor KM2.2 

- Modifiqueu les receptivitats associades als GRAFCETs dels pitons de 

forma que puguin funcionar en mode manual quan es premi un dels 

polsadors de l’EXCEL. 
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Resposta: 

- G0 (Condicions inicials) 

 

- G10 (Funcionament) 
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- G20 (Pistó A) 

 

 

- G25 (Pistó B) 
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- G30 (Pistó C) 

 

 

- G35 (Pistó D) 
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- G40 (Contactor KM2.1) 

 

 

- G45 (Contactor KM2.2) 
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- G50 (Funcionament manipulador) 
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- G60 (Pistó E) 

 

 
- G70 (Generador de buit) 
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- G100 (Aturada d’emergència) 

 

 

 

Per poder utilitzar els polsadors hem de seguir els passos esmentats al capítol 4.2. Hem 

d’utilitzar el resultat de la pràctica anterior i afegir el que farem en aquesta. En el nostre cas 

la configuració i adreces especifiques que hem utilitzat són les següents: 

 El temps de cicle del Timer control serà de 500. 

 La llista de direccions que hem utilitzat per crear el punts és la que ens mostra la 

taula 7.7. 

 Afegir a cada polsador el text “Pistó X” on la X és el nom del pistó, “Buit”,  

“avançar manipulador”, “retrocedit manipulador”, “manipulador EA”, “manipulador 

EB” i “manipulador EC”, segons el tipus d’actuador. 

El resultat que obtenim és el següent: 
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Fig. 7.6. Solució de l’activitat 
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