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RESUM 
 

L’objectiu del present projecte, és la fabricació d’una maqueta amb finalitat docent, que 

exposi el funcionament d’un sistema de posicionament d’eixos compost per un motor 

brushless, resolver, variador de velocitat i autòmat programable amb mòdul controlador 

d’eixos. 

 

Per aconseguir això, s’ha muntat un eix de desplaçament lineal d’un metre de longitud, al 

voltant del qual, baixa un tub de plàstic en espiral tallat per la seva part frontal i per on cau 

per gravetat una bola d’acer. Perquè aquesta bola no caigui per cada part tallada del tub, l’eix 

lineal col·locarà a mode de pont, un altre tub de plàstic, el qual s’ha de posicionar amb una 

determinada precisió i velocitat. 

 

Aquest sistema de posicionament consta d’un motor brushless comandat per un variador de 

velocitat, un resolver que llegeix la posició del rotor, la qual és enviada al mòdul controlador 

d’eixos IMC110, que forma part d’un autòmat programable SLC500 d’Allen Bradley que 

controla els diferents sensors i accionaments del sistema. 

 

Finalment, el projecte ha estat portat a terme satisfactòriament, amb un correcte 

funcionament, assolint una precisió de posició de ±0.03mm a una velocitat aproximada de 

0,67m/s. 

 

Aquesta maqueta va ser presentada al 14è Fòrum d’Enginyers dins del stand del Departament 

d’Enginyeria Elèctrica, donant lloc a nombroses consultes sobre el seu funcionament, la qual 

cosa posa de manifest l’interès que podrien tenir els alumnes a l’hora de realitzar la pràctica 

corresponent. 
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ω Acceleració angular de l’eix del motor rad/s2 

A Àrea de la secció de l’eix mm2 

A Amplitud del voltatge del senyal d’excitació V 

A Àrea de la secció de l’eix mm2 

C Coeficient de seguretat  

C Coeficient de seguretat  

d1 Distància des del motor pas a pas al punt de recolzament.  mm 

d1 Distància des del contrapès al punt de recolzament mm 

d2 Diàmetre del nucli de l’eix  mm 

d2 Diàmetre interior de la rosca de l’eix mm 

d2 Diàmetre interior de la rosca de l’eix mm 

Dpw Distància entre cercles de bola  mm 

E Mòdul d’elasticitat del material daN/mm2 

E(t) Tensió induida al rotor V 

FA  Força suportada per l’eix  N 

fac Factor de tolerància  

fh Factor de duresa   

Fm Valor mig de la força suportada per l’eix  N 

Fm Força mitja equivalent  N 

fM Factor de fusió  

Fpr Força de precàrrega  N 

g Acceleració de la gravetat m/ s2 

I Moment d’inèrcia de la secció de l’eix mm4 

I Intensitat A 

I Moment d’inèrcia de la secció de l’eix mm4 

Im Corrent de tall magnètic de l’interruptor automàtic A 



CAPITOL 1. GLOSSARI. 8 
 

 
Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

JM Moment d’inèrcia del motor i tots els elements units a ell  kg·m2 

Jp Moment d’inèrcia dels elements units a l’eix kg·m2 

JR Moment d’inèrcia de l’eix kg·m2 

Js Moment d’inèrcia de tot el sistema kg·m2 

JT Moment d’inèrcia produït per la taula en la seva translació kg·m2 

k Coeficient de rendiment del moviment  

KT Constant de parell del motor  

KΩ Guany de la mesura de velocitat  

L Longitud de l’eix m 

m Massa arrossegada per l’eix  kg 

N Nombre d’espires  

Nc1 Velocitat màxima permesa  rpm 

P Potència W 

P1 Pes pel contrapès g 

P2 Pes del motor pas a pas g 

Ph Pas  mm 

R Relació de transformació del transductor  

Spe Secció del conductor de protecció mm2 

Sph Secció del conductor de fase mm2 

T Parell Nm 

TD Parell dinàmic Nm 

TE Parell estàtic Nm 

tf Constant de temps del filtre de primer ordre s 

Ti Constant de temps integral s 

TL Parell suportat pel motor degut a la càrrega  Nm 

Tpr Parell de precàrrega  Nm 

Uo Tensió fase-neutre V 

V Tensió V 

γ Pes específic del material daN/mm3 
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η Rendiment  

η1 Rendiment degut a la transformació d’un parell de gir  

η2 Rendiment degut a la transformació d’una força lineal  

λ Coeficient de correcció aplicat segons el tipus de muntatge  

µ Coeficient de fricció  

ρ Densitat del material de l’eix kg/m3 

ρ Resistivitat Ω·m 

φ Angle d’hèlix de la rosca de l’eix º 

Φ Angle de l’eix del resolver rad 

ω Velocitat angular rad/s 
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2. PREFACI 
 

2.1. Motivació. 
 
La principal motivació d’aquest projecte ha estat la possibilitat de realitzar aplicacions 

pràctiques amb autòmats programables i d’altres sistemes elèctrics i electrònics com 

variadors de freqüència, motors brushless i pas a pas, detectors de proximitat, etc., la qual 

cosa dóna la possibilitat d’assimilar millor tots els coneixements teòrics estudiats a la carrera 

i que formen part important de la formació d’un enginyer elèctric. 

 

Aquesta aplicació docent, pot donar també suport pràctic a molts estudiants ja que pot ser 

utilitzada com eina de laboratori per realitzar pràctiques, tenint l’alumne la possibilitat de 

realitzar qualsevol canvi en el funcionament del sistema així com comprovar els resultats de 

les seves modificacions. 

 

2.2. Antecedents. 
 

Aquest projecte està basat en tecnologies de provada acceptació al mercat i consolidades dins 

l’àmbit docent, on introduint aplicacions específiques, sempre s’ha intentat millorar 

l’enteniment i facilitar l’aprenentatge a les diferents àrees de coneixement. 

 

Avui dia és molt amplia la gamma de autòmats i accionaments existents, per la qual cosa, en 

una mateixa aplicació es poden fer servir productes amb les mateixes característiques però de 

diferents marques. Pel que fa a aquest projecte, s’utilitzen productes disponibles a l’Escola 

com a eines de pràctiques al laboratori docent d’Enginyeria Elèctrica. 
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2.3. Tecnologies aplicades. 
 
Els components utilitzats en aquest projecte són: variador de freqüència, autòmat 

programable, detectors de posició i de proximitat, motors elèctrics, aparamenta de protecció. 

 

El component principal és el mòdul de posicionament d’eixos IMC110 el qual processa la 

informació de posició llegida pel resólver i envia les ordres de posicionament de l’eix 

mitjançant un variador de freqüència el qual actua sobre el motor brushless. Tot això, junt 

amb l’autòmat programable forma un sistema automàtic el qual ofereix la possibilitat 

d’utilitzar elements tan concrets com el mòdul de posicionament d’eixos específic per 

aquesta tasca juntament amb altres tecnologies tan esteses en aplicacions industrials. 
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3. INTRODUCCIÓ. 
 

3.1. Objectius del projecte. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és mostrar el control de posició d’un eix mitjançant autòmats 

programables i accionament mitjançant un motor brushless, així com diferents accionaments 

elèctrics. 

 

Per a tal fi, s’ha muntat una maqueta, la qual té com principal finalitat la de ser utilitzada per 

realitzar pràctiques d’aprenentatge en el camp dels accionaments elèctrics i automatització de 

processos al Departament d’Enginyeria Elèctrica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona. 

 

3.2. Abast. 

 
Aquest projecte està enfocat a resoldre els següents punts: 

 

• Definir els components necessaris de l’aplicació. 

• Definir el funcionament del sistema i la posada en marxa. 

• Dibuixar els plànols de connexions. 

• Realitzar el programa d’accionament del mòdul controlador d’eixos per tal que segueixi la 

seqüència necessària pel control del sistema. 

• Realitzar el programa de l’autòmat programable per tal de controlar el sistema. 

• Muntatge de la maqueta respectant la normativa vigent en l’àmbit d’instal·lacions i 

seguretat. 

• Elaboració de tota la documentació necessària per a poder entendre el funcionament de 

l’aplicació i facilitar qualsevol tasca de manteniment o ampliació de la mateixa. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
El següent esquema mostra l’arquitectura del sistema de posicionament d’eixos. 

 
Figura 4.1. Arquitectura del sistema de posicionament d’eixos. 

 

L’usuari, mitjançant l’armari de connexions activa el sistema, és a dir, posa en marxa la 

rutina de posicionament de l’eix vertical. 

 
L’automatització del sistema està governada conjuntament pel SLC i el control d’eixos 

IMC110, el primer s’encarrega de les ordres de marxa i aturada així com el control del motor  

pas a pas, i el segon, controla el moviment de l’eix mitjançant una determinada subrutina 

aplicada al variador de velocitat, amb la conseqüent realimentació de posició mitjançant el 

resòlver i els diferents detectors del sistema. 

Detector 
inductiu 

SLC

Motor  
pas a pas 

Armari de 
connexions 

IMC

Variador

Motor+ 
Resolver 

Detectors 
fibra òptica
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L’objectiu d’aquesta maqueta és mantenir la bola d’acer a l’interior dels tubs de plàstic sense 

que caigui en cap moment i realitzant una seqüència d’ascens i descens determinada. 

 

A la figura 4.2  es pot observar la  maqueta sencera amb tots els seus components. 

 

 
Figura 4.2. Maqueta del sistema de posicionament d’eixos. 

 



CAPITOL 4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 15 
 

 
Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

4.1. Funcionament del sistema. 
 

(1) Un cop rearmada l’aturada d’emergència, es connectarà el sistema mitjançant el polsador 

“Marxa”, i seguidament el polsador “Reset”, amb la qual cosa el sistema estarà actiu. El 

posicionament de l’eix a la posició “HOME”, (figura 4.3) que és  d’on s’inicia la seqüència i 

és el punt de referència pel control de la posició es farà prement el botó “Home”.  

 

 
 

Figura 4.3. Eix situat a la posició “Home”. 

 

(2) Un cop a la posició “Home”, s’iniciarà el cicle prement durant 1 segon el polsador 

“Inici”. L’eix es situarà al primer pis on el motor pas a pas obrirà el pas a la bola per 

començar la baixada a segon pis (figura 4.4). 

 

Un cop iniciada la baixada de la bola, l’eix s’anirà situant a cada pis abans que la bola arribi a 

caure, portant-la així cap al final del recorregut al quart pis, on el motor pas a pas tancarà el 

pas de la bola, portant-la cap al primer pis on començarà un altre cop el cicle. 
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Figura 4.4. Eix situat al segon pis 

 

Mitjançant l’armari de connexions es pot activar, desactivar i visualitzar l’estat del sistema, 

(figura 4.5) 

 
Figura 4.5. Armari de connexions. 

 

-Polsador “MARXA”: Activa el sistema, deixant-lo preparat per començar a realitzar 

totes les rutines de posicionament. 
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-Polsador “RESET”: Pot ser polsat a qualsevol instant del cicle aturant el mateix  i 

deixant el sistema preparat per començar la rutina amb el polsador “HOME”. 

 

-Polsador “HOME”: Un cop activat el sistema, aquest és el primer pas per desprès 

realitzar la seqüència de posicionament de l’eix. Al prémer “HOME”, l’eix es posiciona 

al seu lloc de referència des d’on s’inicia el moviment. Aquest polsador només actua 

després d’activar el sistema amb el polsador “MARXA” o bé després de realitzar un reset 

del mateix. 

 

 -Polsador “INICI”: Comença la rutina de moviment, la qual es repetirà tres cops, excepte 

si aquesta és interrompuda per qualsevol de les seguretats, o bé, per fer un reset del 

sistema per part de l’usuari. Aquest polsador només actuarà si l’eix està situat a la posició 

“HOME” i les seguretats del sistema o permeten. 

 

Tot aquest procés està controlat per un autòmat SLC500 d’Allen Bradlley, el qual 

s’encarrega principalment de processar les ordres de marxa i aturada, inici de seqüències i 

activació del motor pas a pas. 

 

La seqüència de moviment està controlada pel sistema IMC110 (Mòdul controlador 

d’eixos d’Allen Bradley), un variador de velocitat, i motor brushless que actua sobre 

d’una columna de desplaçament lineal. 

 

El mòdul IMC110, controla la posició de l’eix mitjançant una realimentació de la seva 

posició amb un “pseudoencoder” proporcionat pel variador de velocitat, el qual obté la 

posició de l’eix mitjançant un resolver connectat al motor brushless. Aquesta 

realimentació és processada pel mòdul IMC110, el qual, mitjançant un programa 

específic per aquesta aplicació, proporciona les corresponents ordres al variador de 

velocitat per posicionar l’eix al lloc adequat. 

 

Cada moviment està caracteritzat per una sèrie de paràmetres (posició, velocitat, 

acceleració) definits per software, els quals es repetiran a cada seqüència del programa. A 
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la figura 4.6 es pot veure resumida la seqüència de moviment del sistema amb les seves 

dades més importants. 

 

 
Figura 4.6.  Seqüència de posicionament de l’eix. 

 

Posició ≡ Posició relativa de l’eix respecte la posició de referència “Home” (mm). 

Velocitat ≡ Velocitat de desplaçament de l’eix. (mm/min). 

Temps ≡ Temps utilitzat  per dur a terme el desplaçament (s). 

Acc ≡ Acceleració del moviment. (mm/s2). 
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4.2. Seguretats. 
 

El sistema consta d’una sèrie de seguretats que aturen el moviment o desconnecten el sistema 

en cas d’error de funcionament: 

 

- Final de cursa superior: Desconnecta l’alimentació si el suport mòbil arriba a actuar 

sobre d’ell. 

 

- Final de cursa inferior: Desconnecta l’alimentació si el suport mòbil arriba a actuar 

sobre d’ell. 

 

- Aturada d’emergència: Desconnecta l’alimentació al actuar sobre d’ell. 

 

- Polsador “RESET”: Atura el sistema, però no desconnecta l’alimentació. 

 

 

Respecte a la protecció elèctrica, aquesta màquina compleix amb la normativa citada al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Referent a la part de seguretat contra perills deguts al moviment, actualment depèn del 

correcte ús que es faci de la màquina, ja que és imprescindible per a la seva utilització 

disposar d’una zona tancada d’un metre al voltant de la mateixa, que impedeixi l’accés a 

qualsevol persona a les parts mòbils.  

 

En aquest cas i en el cas de que en un futur es decideixi cobrir amb un material rígid les parts 

mòbils de la màquina, aquesta compleix amb la normativa dictada al Reial Decret 1435/1992 

Annex 1 Punt 1. 
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5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 
 

A la maqueta construïda, s’han utilitzat diversos elements com armari de connexions, 

aparamenta, transformador, convertidor, motors, autòmat, mòdul controlador d’eixos, 

columna de desplaçament lineal. 

 

Els components escollits per aconseguir el correcte funcionament del sistema indicat al punt 

anterior s’especifiquen a continuació. 

   

5.1. Conductors elèctrics. 
 

En tot cas, els cables seran de coure (ρ = 1/56Ω·m) i s’admet una caiguda de tensió del 2%, i 

secció de 2,5mm2, amb la qual cosa es reserva un considerable marge per possibles 

ampliacions de les càrregues i per tenir unes menors pèrdues de potencia als cables. 

 
Tota la instal·lació i conductors complirà amb les següents normes (annex F): 
 

- Qualitat dels conductors segons UNE 21.123-91/1  

- Intensitats màximes admissibles UNE 20.460-5-532 

- Conductors de protecció, UNE 20.460-5-54 apartat 543 

 

Els diferents equips que conformen les maquetes han estat identificats de forma clara seguint 

la nomenclatura de la Taula D1, annex D, de la citada norma. Així mateix, els cables també 

segueixen el codi de colors especificat. 

 

NEGRE CONDUCTORS DE POTÈNCIA 

VERMELL CONDUCTORS DE MANIOBRA AMB CORRENT ALTERN 

BLAU  CONDUCTORS DE MANIOBRA AMB CORRENT CONTINU. 
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5.2. Règim de neutre. 
 

El règim de neutre del laboratori d’automatització de l’ETSEIB, on es situara habitualment la 

maqueta, és del tipus TNC. Els esquemes TN tenen un punt de l’alimentació, generalment el 

neutre connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora connectades a 

aquest punt mitjançant conductors de protecció. A la figura 5.1, es pot veure l’esquema TN-C 

que és el que ens ocupa, el conductor de neutre i el de protecció estan combinats en un sol 

conductor en tot l’esquema. 
Alimentació

CPN

Massa

CP

F
F
F

Instal·lació receptora

 
Figura 5.1. Esquema de connexió de neutre TN-C. 

 

Als esquemes TN, qualsevol intensitat de defecte franc fase-massa, és una intensitat de 

curtcircuit. El bucle de defecte està constituït exclusivament per conductors metàl·lics. 

 

És recomanable que el règim de neutre passi de TN-C a TN-S a l’interior dels receptors, on el 

conductor neutre i el de protecció són diferents, com es pot veure a la figura 5.2. 

Massa

CP

N

Alimentació Instal·lació receptora
F
F
F

 
Figura 5.2. Esquema de connexió de neutre TN-S. 
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5.3. Aparamenta de protecció. 
 

La protecció contra curtcircuits es fa mitjançant interruptors automàtics amb dispositiu 

magnètic, seguint les indicacions que fa en aquest sentit el RBT. 

 

Per a la protecció contra contactes indirectes, es permet la utilització dels mateixos elements 

de protecció contra curtcircuits en aquelles instal·lacions que, com en aquest cas, disposin 

d’un règim de neutre tipus TN. El criteri de càlcul de les proteccions serà evitar que les parts 

a l’abast de les persones no puguin assolir una tensió superior als 50V en cas de defecte. 

 

La metodologia proposada per la norma UNE 20460 consisteix en el càlcul de la màxima 

longitud de cable (figura 5.3) que garanteix que, en cas de defecte, el dispositiu magnètic de 

protecció actuï abans que la tensió de contacte Uc sigui perillosa per a les persones. 

 
Figura 5.3. Magnituds a tenir en compte al càlcul de la longitud màxima. 

 

La fórmula que proposa la mateixa norma per a instal·lacions TN amb el conductor de 

protecció proper als conductors de fase és la següent: 

 

m)·I1·(
·8,0

m
SUL pho

+
⋅

≤
ρ

  (Eq.5.3.1)  
pe

ph

S
Sm =   (Eq.5.3.2) 

 

Uo  Tensió fase-neutre. 

Sph Secció del conductor de fase. 

Spe Secció del conductor de protecció 

ρ  Resistivitat del coure 

Interruptors 
Automàtics 

            Rd 

Sph

0,8Uo 
Spe

L 

PE 
Uc 
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Im Corrent de tall magnètic de l’interruptor automàtic. 

 

Una longitud superior a la calculada, no garantirà suficientment la seguretat de les persones 

en cas de defecte per contacte indirecte. 

 

Els resultats de l’anterior fórmula, estan tabulats per als interruptors automàtics més corrents 

a la publicació ES99004 del Centre de Formació Gerin Gardy, S.A. Pel que fa als interruptors 

automàtics utilitzats en els muntatges, aquestes són les longituds admissibles: 

 

Magnetotèrmic Secció cable (mm2) Longitut (m) 

C60N 16A 2,5 170 

C60H 6A 2,5 508 

 

D’aquests valors es desprèn que, en aquest cas, la protecció contra contactes indirectes està 

suficientment garantida a través dels dispositius magnètics. 

 

Seguint les indicacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió (REBT) instrucció ITC-

BT-22 i norma UNE20.460-4-43, s’han col·locat al muntatge proteccions contra 

sobreintensitats de tipus magnetotèrmic.  

 

El dimensionat s’ha fet tenint en compte que el corrent màxim admès pel convertidor és de 

16A, la tensió aplicada és de 220V trifàsica i que el fabricant de l’equip recomana utilitzar 

proteccions contra curtcircuits. 

 

Els interruptors automàtics escollits, han de tenir la capacitat de protegir eficaçment la línia 

contra sobrecàrregues i curtcircuits, per a la qual cosa s’escull una corba característica tipus 

D recomanada per a la protecció de convertidors ja que suporten els pics de corrent provocats 

pels condensadors  al moment de l’engegada i una corba tipus C ideal per sobrecàrregues 

tèrmiques estàndard i curtcircuits entre 5 i 10 In. 

 

A la taula 5.1 es poden veure les principals característiques de l’aparamenta utilitzada. 
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Tipus Plànol/Nom In (A) Nº Pols Model Tensió max. (V) Corba 
Contactor 1/KM1 32 3 LC1-D18 440  
Magnetotèrmic 1/MG1 16 3 C60N D16 440 D 
Magnetotèrmic 1/MG2 16 3 C60N D16 440 D 
Magnetotèrmic 1/MG3 6 2 C60H C6 440 C 
 

Taula 5.1. Característiques principals de l’aparamenta utilitzada. 

 

Finalment, la protecció contra contactes directes, que consisteix en prendre les mesures 

destinades a protegir a les persones contra els perills que poden derivar-se d’un contacte amb 

les parts actives dels materials elèctrics i que venen definits a la Norma UNE 20.460-4-41, 

que en aquest cas fa referència a la possibilitat d’assegurar la protecció mitjançant la 

interposició d’obstacles que impedeixin el contacte accidental amb les parts actives de la 

instal·lació: 

 

- Protecció per aïllament: disposar entorn les parts actives, un aïllament de seguretat. 

- Protecció per envolvent: instal·lació de l’aparamenta en cofres, armaris o quadres amb 

un grau de protecció adequat. 

- Aïllament per separació mitjançant plaques aïllants, indicada especialment per locals 

destinats a serveis elèctrics. 

- Aïllament per obstacles: per impedir un contacte accidental amb parts actives de la 

instal·lació. 
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5.4. Armari de connexionat i maniobra. 
 

En aquest armari metàl·lic (figura 5.4) és on es troba tot el connexionat de l’aparamenta, font 

d’alimentació, regleta d’expansió de les connexions amb l’IMC110 (Termination Panel), font 

d’alimentació externa per l’IMC110, placa driver motor pas a pas, amplificadors detectors 

fotoelèctrics, placa d’interconnexions variador-Termination Panel, regletes i cablejat numerat 

per a una correcta interpretació de les connexions. 

 
Figura 5.4. Part interior de l’armari de connexions. 

 

A la part exterior de l’armari (figura 5.5) s’hi troben els polsadors d’aturada d’emergència, 

reset, marxa, “Home”, inici, així com llums indicatives de sistema connectat, eix en posició 

“Home”, error al sistema i cicle activat. 
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Figura 5.5. Part exterior de l’armari de connexions. 

A- Parada de emergència 
B- Reset 
C- Inici de subrutina 
D- Anar a “Home” 
E- Marxa 
F- Indicador RUN/RESET 
G- Indicador IMC110 OK 
H- Indicador eix en posició “Home”
 I – Indicador “ON” Sistema 
connectat 

A B C D

E F G H

I 
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5.5. Transformador d’aïllament 
 

Per les característiques elèctriques que presenta l’equip Infranor (pol negatiu del rectificador 

connectat a la carcassa), és necessari col·locar entre la xarxa i el variador un transformador 

d’aïllament. Caldrà per tant que aquest tingui una potència nominal igual o superior a la que 

exigeix l’aplicació. 

 

El transformador escollit, és un transformador de 7.5kVA i 380V nominals, complint 

perfectament amb les condicions imposades pel sistema. Cal també indicar que, per qüestions 

d’espai, el transformador s’ha situat ajagut a la part inferior de la maqueta. Aquest fet no 

facilita la convecció natural de l’equip, però la naturalesa de la càrrega del muntatge permet 

aquesta disposició sense cap escalfament perillós.  
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6. ACCIONAMENTS DEL SISTEMA. 
 

6.1. Sensors de proximitat inductius. 
 

El principi de funcionament d’aquests sensors, és generar un camp magnètic i detectar les 

pèrdues d’intensitat d’aquest camp generades al introduir-se en ell els objectes de detecció 

fèrrics. A la figura 6.1 es pot veure l’esquema de blocs del funcionament del sensor. 

 

 
 

Figura 6.1. Esquema de blocs d’un sensor inductiu. 

 

El sensor consisteix en una bobina amb nucli de ferrita, un oscil·lador, un sensor de nivell de 

dispar del senyal i un circuit de sortida. Al introduir un objecte metàl·lic dins el camp 

magnètic, s’indueixen corrents d’histèresi a l’objecte, degut això n’hi ha una pèrdua 

d’energia i una menor amplitud d’oscil·lació. El circuit sensor reconeix llavors un canvi 

específic d’amplitud i genera un senyal que commuta la sortida d’estat sòlid  a la posició 

“ON” (encès)  i “OFF” (apagat). 

 

El sensor utilitzat és de la marca Crouzet i les seves especificacions tècniques es poden veure 

a l’annex H. 
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6.2. Barrera fotoelèctrica de fibra òptica. 
 

Els captadors fotoelèctrics són tots aquells que utilitzen la presència o absència de llum per a 

detectar la presència d’un cos. 

 

Generalment aquests tipus de detectors consten de dues parts diferenciades, una que genera el 

feix lluminós i l’altre que el detecta. A la figura 6.2 es representa el diagrama de blocs d’un 

captador fotoelèctric. 

 

raig  lluminós

Generador de
Fotodetector Amplificador

 
Figura 6.2. Diagrama de blocs d’un captador fotoelèctric. 

 

El raig és canalitzat des del generador fins al punt de detecció mitjançant fibra òptica i 

retornant-lo de la mateixa forma cap a l’element fotodetector, on s’amplifica el senyal, 

donant una determinada sortida. A l’annex H es poden consultar les característiques 

tècniques del captador utilitzat. 
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6.3. Sensor de posició resolver. 
 

Un resolver és un transductor rotacional electromagnètic que detecta un desplaçament 

angular [2]. Un voltatge sinusoïdal de referència s’aplica al rotor, induint una tensió a dos 

bobinats, sinus i cosinus, localitzats a l’estator i desfasats 90º. A la figura 6.3 es pot veure un 

esquema i les seves parts principals. 

 

 
 

Figura 6.3. Parts principals i esquema d’un resolver. 

 

Els voltatges induïts (als secundaris) són modulats en amplitud pel sinus i el cosinus del 

angle Φ del rotor relatiu al estator. El voltatge d’excitació és el següent: 

 

Sinus; S3-S1 = AR sin ωt · sin Φ        (Eq.6.3.1) 

Cosinus; S2-S4 = AR cos ωt · cos Φ       (Eq.6.3.2) 

 

R ≡ Relació de transformació del transductor. 

A ≡ Amplitud del voltatge del senyal d’excitació. 

sin ωt ≡ freqüència d’excitació. 

Φ ≡ Angle de l’eix del resolver. 
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A la figura 6.4 es mostra  el diagrama de senyals típiques d’un resolver. 

 
Figura 6.4. Diagrama de senyals típiques d’un resolver. 
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6.4. Motor Brushless. 
 

Els motors sense escombretes (brushless) es poden considerar com una alternativa als motors 

de corrent continu amb escombretes, però existeixen importants diferències en el seu mode 

de funcionament. El motor amb escombretes incorpora un commutador mecànic que assegura 

la perpendicularitat entre el camp creat  pel debanat de l’induït amb el camp creat pel 

inductor, i els motors brushless, per obtenir un resultat similar, s’ha d’assegurar que 

l’alimentació dels debanats s’efectuï tenint en compte la posició de l’eix magnètic de l’imant 

rotòric en relació als eixos d’aquests debanats. Per tant, els motors brushless han d’incloure 

sensors de posició per assegurar la correcta alimentació dels debanats [3]. 

 

El gran avantatge front als motors amb escombretes és precisament la seva eliminació, la 

qual cosa suposa avantatges com l’eliminació de problemes d’ubicació d’escombretes, 

manteniment, interferències per la commutació i més a més, els motors amb escombretes 

presenten una major inèrcia degut al pes dels debanats, limitant la velocitat i reduint la 

dissipació tèrmica. 

 

Els dos desavantatges més importants que tenen els motors brushless són la seva necessitat de 

sensors per conèixer la posició del rotor i la complexitat del sistema de control. 

 

Degut a l’alimentació trifàsica de l’estator, es pot dir que un motor brushless és un motor 

síncron, amb el flux rotòric proporcionat per un imant permanent. A la figura 6.5 es pot veure 

una configuració bàsica dels debanats d’aquests motors, de 2 parells de pols i sis debanats a 

l’estator. 
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Figura 6.5. Configuració bàsica dels debanats d’un motor brushless. 

 

En el motor síncron, el camp magnètic rotòric, produeix un flux Φr a l’entreferro que gira a la 

velocitat de sincronisme, que és la mateixa que la del rotor. I el flux que rebrà un debanat a 

l’estator en girar el rotor és: 

 

Φ = Φr · sin(ωt) (Eq.6.4.1)  sent ω = 2πf     (Eq.6.4.2) 

 

D’aquesta manera, suposant que el debanat de l’estator té N espires, la tensió induïda al rotor 

és: 

 

E(t) = N · Φr · ω · cos(ωt)         (Eq.6.4.3) 

 

El mètode per generar aquest camp magnètic rotatiu a un motor brushless, és fent servir tres 

fonts de tensió independents desfasades 120º entre elles. A la figura 6.6 es pot veure el circuit 

equivalent corresponent. 
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Figura 6.6. Circuit equivalent d’un motor brushless. 

 

En aquest sistema estàndard de tres fases, s’apliquen tres tensions sinusoïdals per generar 

sendes corrents a cada fase de l’estator. Les expressions de les tres tensions són les següents: 

 

( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

⋅=

3
4cos2

3
2cos2

cos2

πω

πω

ω

tVV

tVV

tVV

oc

ob

oa

 

 

En el cas de connexió en estrella, per calcular la tensió fase-neutre, (Van, Vbn, Vcn), es  suposa 

que el sistema és equilibrat obtenint-se les següents equacions: 

 

Von = Voa + Z · I1          (Eq.6.4.7) 

Von = Vob + Z · I2          (Eq.6.4.8) 

Von = Voc + Z · I3          (Eq.6.4.9) 

 

3 · Von = Voa + Vob + Voc +Z(I1 + I2 + I3) 

I1 + I2 + I3 = 0          (Eq.6.4.10) 

 

 

(Eq.6.4.4) 
 
(Eq.6.4.5) 
 
(Eq.6.4.6) 
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Així, Von s’expressa per una combinació de les fonts de tensió fase-neutre, sent per a cada 

una de les fases: 
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A la taula 6.1, es poden veure les tensions de cada fase a tota una volta del motor en intervals 

de 30º. A la figura 6.7 es presenten les ones sinusoïdals ideals a cada fase, produïda pel 

sistema electrònic de control. 

 

Gir (º) Van (V) Vbn (V) Vcn (V) 

0 -103.71 51.85 51.85 

30 -89.81 0 89.81 

60 -51.85 -51.85 103.71 

90 0 -89.81 89.81 

120 51.85 -103.71 51.85 

150 89.81 -89.81 0 

180 103.71 -51.85 -51.85 

210 89.81 0 -89.81 

240 51.85 51.85 -103.71 

270 0 89.81 -89.81 

300 -51.85 103.71 -51.81 

330 -89.81 89.81 0 

 

Taula 6.1. Valors de les tensions a cada fase durant una volta. 

(Eq.6.4.11) 
 
(Eq.6.4.12) 
 
(Eq.6.4.13) 
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Figura 6.7. Ona sinusoïdal trifàsica ideal produïda pel sistema de control de un motor 

brushless. 

 

La potencia consumida pel motor i el rendiment: 

 

CNCNBNBNANAN IVIVIVP ⋅+⋅+⋅=         (Eq.6.4.14) 

P
Tcàrrega

P
Pcàrrega ωη ⋅

==         (Eq.6.4.15) 

Aquest tipus de motors tenen una corba parell-velocitat relativament constant com es pot 

veure a la figura 6.8. [4] 

 
Figura 6.8. Corba genèrica parell-velocitat d’un motor Brushless. 

ωr 

Tem 

ω0 
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6.4.1. Tipus de motors brushless. 
 

Existeixen diferents tipus de motors brushless, sent la característica més diferenciadora la que 

fa referència a les formes d’ona de la força electromotriu i corrents als seus debanats. Atenent 

a aquesta classificació es tenen els següents tipus de motors: 

 

(a) de f.c.e.m i corrent trapezoïdal . 

(b) de f.c.e.m sinusoïdal i corrent trapezoïdal. 

(c) de f.c.e.m i corrent sinusoïdal. 

 

També n’hi ha motors de tres i quatre debanats, diferents desplaçaments entre debanats, 

acoblament triangle o estrella, etc. 

 

Existeixen bàsicament dues maneres de realitzar el control d’aquests motors, per tensió i per 

corrent. En el control per tensió el que es fa és aplicar als debanats una tensió d’amplitud 

constant i modulada en amplada (PWM), depenent de la relació cíclica, D (temps que el 

senyal PWM es a nivell alt/període del senyal), aconseguint d’aquesta manera una tensió 

mitjana adequada. 

 

El diagrama de blocs general d’un control per tensió és el mostrat a la figura 6.9. El bloc 

denominat (commutador retallador) que té per missió generar els senyals d’excitació dels 

debanats a partir dels senyals proporcionats pels sensors de posició i els senyals PWM i 

“sentit de gir” 

Conmutador

Retallador

Senyals de sensors

Analog/PWM

Sentit de gir

Regulador Drivers Motor

 

Figura 6.9. Diagrama de blocs d’un control per tensió. 
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6.5. Variador de velocitat per motor Brushless sinusoïdal. 
 

Aquest variador de velocitat és de la marca Infranor, model: SMTB.S-2Tz 220/45, constituït 

per una carta de potència i una carta lògica que permet el tractament de les informacions de 

posició donades per un captador tipus resolver, el qual consta d’un parell de pols i la 

informació de posició és del tipus incremental, constituïda per dos senyals desfasats 90º i un 

impuls zero per volta.  Aquesta carta lògica genera també la informació de velocitat 

mitjançant la informació de posició. 

 

Les especificacions principals d’aquest equip són les següents: 

- Alimentació: 240V Trifàsica a través de transformador d’aïllament. 

- Imax: 55A  

- Inom: 10A sense ventilació i 24A amb ventilació forçada. 

- Regulació de corrent i velocitat tipus PI 

- Referència de velocitat ±10V 

- Freqüència de chopper PWM de 9kHz 

- Compatibilitat electromagnètica CEI 801-2-3-4 nivell 4. 

 

Disposa de diferents funcions ajustables: 

- Potenciòmetre de “Offset” “P1”: Aquest potenciòmetre permet ajustar la velocitat 

motor=0 per una consigna =0V. 

- Potenciòmetre de “Gain” “P2”: Permet ajustar la resposta del variador a un escaló de 

velocitat. 

- Potenciòmetre de velocitat “P3: Permet ajustar la velocitat màxima del motor 

corresponent a una consigna de 10V. 

- Potenciòmetre “Imax” “P4”: Permet limitar la corrent màxima donada pel variador 

amb un marge de 1/20 Imax a Imax. 

- Potenciòmetre “Ieff” “P5”: Permet limitar la corrent eficaç donada pel variador que 

normalment és Imax/2 (per “P5” al màxim, duració de Imax=2seg) 

 

A la figura 6.10 es pot veure un mètode de regulació d’aquest variador. 
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Tensió consigna nul·la.
CV1=0

P4(CCW) 10 voltes

P2 (CCW) al
mínim

Motor
sorollós o
oscil·lant

Augmentar P2
(CW) per obtindre

soroll al motor

Tornar enrrere P2 (CCW)
per suprimir les vibracios

sobre l'eix motor

Modificar carta
personalització

Modificar carta
personalització

P2>15
voltes

Augmentar
P4(CW) al màxim

Adjustar offset P1

NO

SI

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Mètode de regulació variador de velocitat Infranor. 



CAPITOL 6. ACCIONAMENTS DEL SISTEMA. 40 
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La regulació de velocitat es fa mitjançant un controlador estàndard PI (Proporcional-

Integral), amb un filtre de primer ordre. El guany kp es pot ajustar a través del potenciòmetre 

P2 per aconseguir la millor resposta possible. D’altra banda, la resta de paràmetres com Ti 

(constant de temps d’integració), Tf (constant de temps del filtre de primer ordre) són fixos i 

ajustats pel fabricant del controlador. A la figura 6.11 es pot veure un diagrama de blocs 

bàsic del sistema de control implementat pel variador. 

 

Sensor

kp
Ti

Tf

+

+ Càrrega

 

Figura 6.11. Diagrama de blocs del sistema de control del variador. 

 

A l’annex B es pot veure els càlculs recomanats pel fabricant d’alguns dels components 

electrònics del sistema de control en funció de la càrrega aplicada. 

 

Per  obtenir la millor resposta de velocitat possible de forma pràctica, el procediment és 

aplicar una consigna d’impulsos rectangulars de ±0,5V i observar la resposta en un 

oscil·loscopi entre el pin 1 i 4 de X3. 

 

Depenent del sistema i del guany ajustat, es poden obtenir tres respostes bàsiques, com es pot  

veure a les figures 6.12 a 6.14. 
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Figura 6.12. Guany molt baix. Girar P2 cap a la dreta. 
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Figura 6.13. Guany massa alt. Girar P2 cap a l’esquerra. 
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Figura 6.14. Guany óptim. 

Per veure els valors de les ones obtingudes a cada volta del potenciòmetre es pot consultar 

l’annex B. 
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6.6. Motor pas a pas. 
 

Aquest tipus de motor (figura 6.15) està constituït essencialment per dues parts. 

a) Una part fixa anomenada “estator”, constituïda a base de cavitats on estan dipositades 

les bobines que excitades convenientment formaran els pols nord-sud de forma que es 

produeixi un camp magnètic giratori. 

b) Una part mòbil anomenada “rotor”, construïda mitjançant un imant permanent, amb el 

mateix nombre de parell de pols que el contingut en una secció de la bobina de 

l’estator. Tot plegat, aquest conjunt va muntat sobre d’un eix suportat per dos 

coixinets que l’hi permeten girar lliurement [5]. 

 

 
Figura 6.15. Motor pas a pas. 

 

El gir d’aquest motor es produeix excitant l’estator de manera que es produeixin els pols 

nord-sud i a la vegada fer variar aquesta excitació de manera que el camp magnètic creat 

efectuï un moviment giratori, la resposta del rotor serà seguir el moviment d’aquest camp. 

 

Es pot dir per tant que un motor pas a pas és un element que transforma impulsos elèctrics en 

moviments de gir controlat, ja que es pot fer girar el motor en el sentit que es desitgi i el 

nombre de voltes i graus que es necessiti. 
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6.6.1 Control de motors pas a pas. 
 

Com s’ha explicat anteriorment, un motor pas a pas necessita un senyal de commutació 

aplicat mitjançant varis comandaments. En la seva forma més senzilla, segons el 

funcionament sigui de pas complet o mig pas, es requereixen dos senyals rectangulars en 

quadratura al primer cas, i quatre al cas de mig pas. Un circuit senzill de comandament i els 

senyals obtinguts es poden veure a la figura 6.16. 

 
Figura 6.16. Circuit de comandament i senyals d’un control pas a pas de pas complet i mig 

pas respectivament. 

 

Un circuit de control típic per trossejat es el indicat a la figura 6.17, que en totes les 

operacions, el motor es controlat per quatre senyals. Més informació referent al funcionament 

d’aquest circuit i els seus components, es pot veure a l’annex H. 
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Figura 6.17. Circuit de control motor pas a pas 

 

Al plànol 14 es pot veure l’esquema del circuit utilitzat en aquesta aplicació i al plànol 13 el 

fotolit de la placa de circuit imprès. 
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6.7. Columna de desplaçament lineal. 
 
 
La columna de desplaçament lineal està formada per un eix de boles, avantatge principal del 

qual, és que el fregament produït als eixos convencionals és substituït per un fregament de 

rodadura, de la mateixa manera que passa als rodaments, amb els conseqüents avantatges que 

això suposa.  

 

A més a més, a un eix convencional, si es vol minimitzar d’alguna manera el joc axial, arriba 

un moment en que el parell que s’ha d’aplicar per aconseguir el moviment creix en excés, 

això dóna lloc a que el eix no treballi amb suavitat i pugui haver-hi possibilitat 

d’engarrotament. En canvi, amb els eixos a boles es pot reduir a zero el joc axial mitjançant 

l’aplicació d’una precàrrega, aconseguint així una gran suavitat d’operació a la vegada que un 

parell d’aplicació petit [6]. 

 

Degut al baix coeficient de fregament de rodadura que tenen els eixos a boles en comparació 

amb el fregament dels eixos convencionals, els primers tenen un rendiment molt elevat que 

pot arribar fins el 98%. 

 

Al gràfic de la figura 6.16 es pot apreciar la gran diferència existent entre els rendiments 

obtinguts als eixos a boles, en oposició als rendiments obtinguts als eixos convencionals. 

Totes aquestes característiques descrites, fan que els eixos a boles tinguin una gran duració, a 

la vegada que proporcionen una gran precisió de moviment. També permeten velocitats de 

translació molt més elevades respecte als eixos convencionals de filetejat trapezoïdal, menors 

vibracions, lliscaments, desgast, escalfament, i en definitiva menors potències 

d’arrossegament. 
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Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

 

 
Figura 6.16. Rendiment mecànic d’un eix a boles. 

 

El contacte amb metall a un eix convencional necessita una elevada força de posada en marxa 

degut al fregament. Per altre banda, les boles de l’eix necessiten una petita força per superar 

el fregament de rodadura. 

 

Camps d’aplicació per aquests eixos a boles poden ser, màquina eina general i CNC, 

màquines d’impressió, taules X-Y, unitats elevadores, i tota aquella aplicació on es requereixi 

un moviment lineal precís. 

 

6.7.1. Termes i definicions. 
 

A la figura 6.17 es poden veure les mides més importants que defineixen un eix d’aquest 

tipus. 

Us normal:Conversió del 
moviment de rotació en moviment  
lineal. 

Us especial:Conversió del 
moviment lineal en moviment de 
rotació. 
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Figura 6.17. Principals mides d’un eix a boles. 

 

d0 ≡ diàmetre nominal. 

d1 ≡ diàmetre exterior de l’eix. 

d2 ≡ diàmetre del nucli de l’eix. 

d3 ≡ diàmetre del seient del coixinet. 

D ≡ diàmetre exterior de la femella. 

D4 ≡ diàmetre del nucli  de la femella. 

D3 ≡ diàmetre interior de la femella. 

Dpw ≡ diàmetre entre centres de bola. 

Dw ≡ diàmetre nominal de la bola. 

I1 ≡ longitud de rosca. 

Ph ≡ pas 

α ≡ angle de contacte entre bola i pista. 

φ ≡ angle d’hèlix. 

 

6.7.2. Parell resistent i inèrcia del sistema. 
 

El parell resistent total del sistema és: 

 

NmTTT DEtot 03,49,3133,0 =+=+=        (Eq.6.7.1) 

 

i la inèrcia: 

 
233643 1099,0100123,01028,21022,11085,0)( mkgJJJJJ pTRMs ⋅⋅=⋅+⋅+⋅+⋅=+++= −−−−−  

           (Eq.6.7.2) 

A l’annex C es poden veure desenvolupats totalment aquests càlculs. 
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Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

6.7.3. Velocitat màxima. 
 

C
A
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L
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ππ (Eq.6.7.4) 

 

Nc1 ≡ Velocitat màxima permesa (rpm). 

λ ≡ Coeficient de correcció aplicat segons el tipus de muntatge (veure figura 6.18). 

L ≡ Longitud de l’eix (m). 

g ≡ Acceleració de la gravetat (9,81·103mm/s2). 

E ≡ Mòdul d’elasticitat del material (2,1·104daN/mm2). 

I ≡ Moment d’inèrcia de la secció de l’eix (mm4). 

γ ≡ Pes específic del material (7,8·10-6daN/mm3). 

A ≡ Àrea de la secció de l’eix (mm2). 

d2 ≡ Diàmetre interior de la rosca de l’eix (mm). 

C ≡ Coeficient de seguretat. 

 
Figura 6.18. Coeficient de correcció aplicat segons el tipus de muntatge. 
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           (Eq.6.7.5) 

Una velocitat superior a la calculada podria malmetre el sistema mecànic amb la qual cosa no 

es superarà en cap moment la màxima permesa. (Veure figura 4.6). 
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Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

6.7.4. Components afegits a la columna de desplaçament. 
 

A la columna de desplaçament lineal s’han afegit uns tubs per canalitzar la bola,  i els suports 

d’acer inoxidable d’aquests tubs, els quals han sigut fets manualment tal i com es descriu a 

continuació. 

 

• Tubs acrílics extruits. 

 

Aquests tubs han estat doblats en forma d’espiral per tenir inclinació a tot el seu recorregut i 

aconseguir d’aquesta manera la baixada de la bola (figura 6.19). Les característiques d’aquest 

material plàstic es poden veure a la següent taula, de les quals les més importants són les 

referents a la temperatura de conformat, paràmetres imprescindibles per al doblat dels tubs. 

 

Densitat 1,18g/cm3 

Resistència als cops 12kJ/m2 

Resistència a la tensió 72N/mm2 

Elongació amb ruptura 4,5% 

Resistència a la flexió 105N/mm2 

Mòdul d’elasticitat 3.33N/mm2 

Duresa Brinell 190N/mm2 

Conductivitat térmica 0,19W/mºC 

Temperatura màxima continua 70ºC 

Temperatura de distorsió per calor 90ºC 

 

Taula 6.2. Característiques físiques del tub acrílic. 
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Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

 
Figura 6.19. Ttub acrílic en espiral. 

 

Per poder donar forma manualment als tubs, s’ha utilitzat una motlle de diàmetre exterior 

19mm, que introduint-la dins el tub i escalfant fins una temperatura propera a la de  

conformat, s’ha pogut donar la forma adequada artesanament amb la seva conseqüència de 

petites imprecisions dimensionals, que són corregides amb els suports d’acer inoxidable que 

sostenen els tubs. Al plànol 17 es poden veure les mides dels tubs. 

 
• Suports d’acer inoxidable. 

 

Els acers inoxidables són aliatges de ferro amb un mínim de 10,5% de crom. Les seves 

característiques anticorrosió s’obtenen mitjançant una pel·lícula d’òxid de crom, sent l’aliatge 

304 un acer inoxidable austenitic d’ús general.  

 

Per aquestes peces s’ha optat per l’acer inoxidable principalment per qüestió estètica, i la 

soldabilitat del mateix per soldadura elèctrica d’arc, qüestió per la qual s’ha descartat la 

utilització de l’alumini. A la taula 6.3 es comenten algunes de les propietats més importants 

de l’acer inoxidable AISI304 utilitzat, comparat amb l’acer al carboni. 

 

Al plànol 18 es poden veure les mides d’aquests suports. 
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 Acers 

inoxidables 

austenitics 

Acers al 

carboni 
Observacions 

Punt de fusió 1400÷1450ºC 1540ºC 

El tipus 304 requereix menys calor per produir 

la fusió, obtenint una soldadura més ràpida pel 

mateix calor, o menys aportació d’energia per 

la mateixa velocitat. 

Resposta magnètica 

No magnètic a 

totes les 

temperatures 

Magnètic 

fins 705ºC 

Els acers inoxidables no pateixen sopladures 

d’arc. 

Velocitat de 

conductivitat tèrmica. 

A 100ºC 

A 650ºC 

 

28% 

66% 

100% 

100% 

El tipus 304 condueix la calor molt més 

lentament que els acers al carboni, la qual cosa 

produeix gradients de temperatura més 

pronunciats, accelerant la deformació. 

Una difusió més lenta de la calor a través del 

metall, significa que la zona soldada és més 

calenta durant més temps, augmentant la 

precipitació de carburs. 

Resistència elèctrica 

(µΩ/cm) 

A 20ºC 

A 885ºC 

72 

126 

12.5 

125 

Això és important als mètodes de fusió 

elèctrica. La resistència elèctrica més gran del 

304, resulta en la generació de més calor per la 

mateixa corrent o la mateixa quantitat de calor 

amb menys corrent, comparat amb als acers al 

carboni. Aquesta propietat, juntament amb la 

menor velocitat de conductivitat tèrmica, 

resulta en la efectivitat dels mètodes de 

soldadura per resistència del tipus 304. 

 

Taula 6.3. Característiques principals de l’acer inoxidable. 
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7. AUTOMATITZACIÓ DEL SISTEMA. 

 

7.1. Autòmat programable. 
 

7.1.1. Generalitats del PLC. 
 

Un PLC es pot definir com “Sistema de control Automàtic que treballa sota una seqüència 

emmagatzemada en memòria d’instruccions lògiques” [7]. 

 

Aquesta família de controladors es distingeix d’altres controladors automàtics, en que poden 

ser programats per controlar qualsevol tipus de màquina, a diferència d’altres que poden 

controlar només un específic tipus d’aparell. 

 

En aquesta aplicació s’ha utilitzat l’autòmat SLC500 d’Allen Bradley, descripció del qual es 

fa a continuació. 

 

7.1.2. Descripció del hardware del sistema de control modular SLC500. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és comprendre el funcionament dels diferents components que té 

actualment aquest PLC. 

 

Aquest controlador pertany a la “Família de controladors programables compactes SLC500” 

de l’empresa Allen Bradley. Ofereixen una amplia gamma de memòria, capacitat d’entrades i 

sortides, conjunt d’instruccions i ports de comunicació que l’hi permeten adaptar-se a 

múltiples aplicacions i més a més presenta versatilitat i confiança per a realitzar les tasques 

de control industrial.  Aquest sistema té l’avantatge de que les E/S son modulars, el que 

permet personalitzar el controlador a qualsevol necessitat (figura 7.1). 
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Aplicació docent d’autòmats programables al posicionament d’eixos mitjançant motor brushless. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Esquema de regulació d’un procés mitjançant un SLC. 

 

L’autòmat utilitzat disposa de les següents parts: 

 

- Xassís 

- Font d’alimentació 

- Mòdul processador (CPU) 

- Mòduls de E/S (entrada/sortida) 

- Interface de comunicació amb PC per a la programació. 

 

Xassís 

 

El xassís com es pot veure a la figura 7.2, és la part on es col·loquen el processador i els 

mòduls E/S, la seva mida ve definida pel nombre de ranures i aquestes defineixen la quantitat 

de mòduls que es poden instal·lar a cada xassís, que al cas d’aquesta aplicació és de 4 ranures 

i referència 1746-A4, consistent d’una carcassa exterior que protegeix el conjunt i una 

circuiteria interior que és l’encarregada d’alimentar i interconnexionar els diferents mòduls 

que composen el SLC. 

 

Controlador 
Lògic 

Programable 

Sortides Entrades 

Màquina o 
procés 
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Figura 7.2. Sistema modular SLC. A: Font d’alimentació, B: Processador, C: Targeta E/S 

 

● Font d’alimentació. 

 

Per l’adequada selecció de la font d’alimentació s’ha de conèixer la màxima corrent de cada 

mòdul instal·lat al xassís a 5V i 24V i la potència que consumeixen els dispositius perifèrics 

connectats al processador, sense oblidar la possible expansió del sistema. El fabricant 

recomana el mètode especificat a l’annex H per l’adequada selecció de la font d’alimentació. 

 

 

● Mòdul processador (CPU). 

 

El processador (figura 7.3), és la part encarregada d’emmagatzemar, interpretar i executar els 

programes. Els corresponents a la família SLC ofereixen una amplia gamma d’opcions de 

memòria, capacitat de E/S, conjunt d’instruccions i ports de comunicacions que fan que el 

sistema d’automatització sigui adaptable a l’aplicació exacta, en aquest cas, és un 

processador de la sèrie 5/04 Ref: 1747-L532B 

 

Al frontal té una sèrie de pilots que indiquen l’estat al que es troba i dos connectors que l’hi 

permeten comunicar-se amb els equips de programació o d’altres autòmats connectats en 

xarxa. 
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Figura 7.3. Processador de la sèrie 5/03 

 

Un commutador situat al frontal , permet escollir el mode de funcionament: 

- PROG: permet programar l’autòmat. 

- RUN: s’executa el programa. 

- REM: permet des de l’equip de programació canviar a mode RUN o PROG. 

 

● Mòduls d’entrades i sortides 

 

Aquestes targetes son mòduls encarregats de comunicar el processador amb l’exterior. 

Existeix una gran varietat, entrades i sortides digitals, analògiques, i mòduls especials com 

l’IMC110. Aquestes targetes són compactes i es col·loquen al mateix bastidor del SLC. 

 

A aquesta aplicació s’han utilitzat els següents mòduls: 

 

- Mòdul de 8 entrades digitals 1746-IB8 

- Mòdul de 8 sortides digitals 1746-OU8 

- Mòdul controlador d’eixos IMC110 1746-HS  
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7.1.3. Cicle de funcionament. 
 

Un cicle d’operació consisteix en dues parts: 

- Scan de sortides i entrades 

- Scan de programa. 

 

Al scan de sortida, el primer que fa el processador és actualitzar les sortides segons determini 

l’estat del sistema i la programació, posteriorment s’actualitza l’arxiu d’entrades segons 

l’estat de les mateixes en aquell determinat moment. 

 

Al scan de programa, el microprocessador fa un escrutini de les instruccions del programa i 

les executa segons correspongui, actualitzant les taules de dades. 

 

● Distribució de la memòria. 

 

La memòria del PLC es divideix en dues parts, la memòria de programa i la de dades. A la 

part baixa de la memòria es troben els arxius de dades i quan acaben aquests, comença la 

zona d’arxius de programa. A mesura que les dades augmenten de mida, es va desplaçant la 

part d’instruccions de programa fins la part alta de la memòria. 

 

● Arxius de programa. 

 

Es poden crear fins a 255 arxius de programa, dels quals, els dos primers són reservats: 

 

- Arxiu número 0: és destinat a l’ús intern del PLC, aquest arxiu es crea automàticament al 

començar un programa. 

- L’arxiu número 1 actualment no s’utilitza i és reservat per a futures versions. 

- La resta d’arxius de programa (del 3 al 255) han de ser creats per l’usuari. Aquests arxius 

no tenen perquè anar en ordre, és a dir, es poden crear el 10, el 20 i el 22 sense crear els altres 

intermedis. 
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0 Funció del sistema 

1 Reservat 

2 Programa principal 

3-255 Programes de subrutines 

 

Taula 7.1. Arxius de programa. 

 

● Arxius de dades 

 

Els arxius de dades són zones de la memòria que crea l’usuari a l’hora de fer el programa, les 

quals especifiquen un determinat número de dades d’un mateix tipus, que poden ser bits, 

enters, temporitzadors, etc. 

 

Per definir un determinat arxiu per a la seva utilització al programa, tan sols es requereix 

utilitzar-lo a una instrucció, automàticament es crea aquest arxiu. 

 

0 Imatge de sortida 

1 Imatge d’entrada 

2 Estat 

3 Bit 

4 Temporitzador 

5 Comptador 

6 Control 

7 Enter 

8 Reservat 

9 Comunicació DH-485 

10-255 A declarar per l’usuari 

 

Taula 7.2. Arxius de dades. 

 

A la taula 7.2, es pot apreciar els arxius que crea automàticament el PLC a l’iniciar la 
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programació d’una aplicació. Els fitxers que van del 10 al 255 els pot anar creant l’usuari. 

 

L’arxiu número 8 està reservat per a ús intern del PLC i el 9 per a la realització de 

comunicacions per a la xarxa DH-485. 

 

7.1.4. Conceptes per a la selecció d’un autòmat programable. 
 

Donada l’oferta de models d’autòmats que existeixen avui dia al mercat, es fa difícil l’elecció 

d’un d’ells a l’hora d’una aplicació concreta. 

 

Les diferències de capacitat i possibilitats de cada model de gamma baixa, mitja i alta d’una 

mateixa firma i els diferents llenguatges i estructures, porten molts cops a la confusió a l’hora 

de fer aquesta selecció, per això, i tenint en compte les característiques del producte i les 

característiques del sistema a automatitzar, els criteris a tenir en compte a l’hora d’escollir un 

autòmat poden ser: 

- Criteris funcionals. 

- Criteris tecnològics. 

- Criteris operacionals. 

- Criteris econòmics. 

 

● Criteris funcionals 

 

Defineixen quantitativa i qualitativament les funcions a realitzar pels autòmats com per 

exemple la definició de la capacitat i de la complexitat. La capacitat es centra principalment 

en la determinació del número i tipus d’entrades i sortides, que poden ser, lògiques, 

numèriques, analògiques i especials. 

 

Les entrades i sortides lògiques, reben o emeten ordres de elements tot o res com finals de 

cursa, polsadors, etc... i les entrades i sortides numèriques, reben normalment codis BCD o 

binaris purs. 

 

Les entrades i sortides analògiques tracten senyals enviats pels sensors de mesura de 
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qualsevol magnitud física, o be envien un senyal analògic a comandaments tipus 

servovàlvules, variadors de velocitat, etc. 

 

Per últim, entrades i sortides especials, són aquelles que es presenten en mòduls o cartes  de 

funcions concretes, comptatje, comunicacions, controlador d’eixos. Gairebé tots aquests 

mòduls porten integrades les seves entrades i sortides necessàries pel seu funcionament. 

 

En aquesta aplicació són necessaries 7 entrades i 3 sortides, com es pot veure als plànols 4 i 

5, i la complexitat de l’aplicació que fa necessari escollir un model mitjà d’autòmat és la 

utilització del mòdul controlador d’eixos IMC110. 

 

La definició de la complexitat s’estableix per la natura i volum del sistema a automatitzar, ja 

que d’això depèn la memòria i la quantitat de variables internes de l’autòmat. 

 

El següent pas és determinar el tractament de càlcul, motivat per la necessitat de manipular 

variables numèriques i els seus continguts, implicats en operacions com comparacions, 

operacions aritmètiques, decodificadors, operacions trigonomètriques, etc. 

 

L’últim criteri funcional és el referit al temps de execució del programa, el qual incideix 

directament a la velocitat d’evolució dels senyals, capacitat, velocitat i precisió dels 

temporitzadors i comptadors i sobre les operacions de càlcul numèric. 

 

● Criteris tecnològics. 

 

Fan referència a l’adaptació dels autòmats al seu entorn de funcionament, tenint en compte 

les característiques elèctriques dels actuadors del sistema, la seva tensió i corrent i la seva 

connexió. 

 

En cas que es disposi de sortides de relé, permet commutar senyals elèctrics d’una certa 

potència, però, al contrari, les limitacions es troben a la seva vida útil i a la freqüència 

màxima de treball. 
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Les sortides estàtiques tenen una vida molt llarga i  una freqüència de commutació elevada, 

però el tipus de commutador que incorporen (tiristor, transistor, triac) condiciona la natura 

del senyal a tractar. En aquesta aplicació, la targeta de sortida és a transistors encara que per 

motius de versatilitat al laboratori, s’utilitza com sortida, uns relés connectats a les sortides 

del SLC, amb la qual cosa no es pot fer servir una freqüència de commutació més gran de 

2Hz, limitació no restrictiva en cap maniobra d’aquesta aplicació. 

 

● Criteris operacionals. 

Des d’aquest punt de vista es tindran en compte els següents factors: 

- Temporals 

- Lligats a la producció 

- Lligats a la posta en marxa i manteniment. 

 

Els primers són imposats en aquells casos on es necessiten solucions de comandament 

descentralitzades, composats per una sèrie d’autòmats comunicats entre ells o amb un 

ordinador formant una estructura jerarquitzada, en aquests casos la possibilitat de 

comunicació de l’autòmat és imprescindible. 

 

Els factors lligats a la producció es refereixen a la conducta, el control i la vigilància del 

procés. Possibilitats tal com la modificació dels temps i quantitats, visualització dels 

mateixos i  visualització dinàmica del procés i de les etapes en curs a una pantalla, resulten 

fonamentals per part dels autòmats. Aquest diàleg home-màquina es pot potenciar, mitjançant 

la comunicació de l’autòmat amb alguns perifèrics com impressora  o PC’s. 

 

● Criteris econòmics. 

Finalment els criteris econòmics, que són principalment: 

- Cost del material 

- Cost de la posada en marxa. 

- Cost de formació del personal. 
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7.1.5. Grafcet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.4. Grafcet de l’aplicació.
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7.1.6. Programa ladder de l’autòmat. 
 

Amb el programa RSLogix500 d’Allen Bradley es realitza el programa “ladder” i es 

configura el tipus de processador i mòduls d’entrades i sortides utilitzades. 

 

Les principals característiques d’aquest entorn són les següents: 

 

- S’executa en PC sota Windows 98/XP/NT. 

- Configuració dels mòduls d’entrades i sortides. 

- Editor de programes “ladder” 

- Organització completa de l’aplicació (tasques, programes i rutines). 

- Descàrrega i càrrega  de programes. 

- Visualització de dades i diagnòstics. 

 

A la figura 7.5 es pot veure la pantalla principal amb el programa carregat. 

 
Figura 7.5. Programa Ladder de l’aplicació. 

 

A l’annex A es pot veure el programa complet en llenguatge ladder. 
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7.2. Mòdul controlador d’eixos IMC110. 
 

Aquest mòdul, associat a l’autòmat SLC500 d’Allen Bradley, és específic per a dur a terme 

un control de posició d’un sol eix, amb un moviment rotatiu o un moviment lineal. Presentat 

com un mòdul més del autòmat, disposa de CPU pròpia i software específic, amb la qual cosa 

és capaç de dur a terme la seva tasca sense intervenció directa de l’autòmat. 

 

El control de la posició el fa en llaç tancat amb una realimentació mitjançant un senyal 

d’encoder proporcionat en aquest cas pel variador de velocitat a partir d’un senyal tipus 

resolver. 

 

A continuació es fa una introducció a la seva instal·lació, funcionament i programació. 

 

7.2.1. Instal·lació del hardware. 
 

La connexió del mòdul al SLC és idèntica a la resta de mòduls, només s’ha d’introduir a 

qualsevol “slot” lliure i reconfigurar el SLC perquè detecti el nou hardware, sent el número 

de referència del IMC110 el 1747-HS. 

 

La particularitat d’aquest mòdul és la necessitat d’una alimentació externa addicional pel seu 

funcionament. Aquesta alimentació, així com les connexions de les seves entrades, sortides i 

connexionat del senyal d’encoder, es fan a través d’un circuit imprès anomenat “Termination 

Panel”, el qual és instal·lat a l’interior de l’armari de connexions i està connectat amb el 

mòdul IMC110 a través de la màniga de cables amb referència 1746-HCA d’Allen Bradley 

com es pot veure a la figura 7.6. 
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Figura 7.6. Connexió del mòdul IMC110 al “Termination Panel” 

 

Les tensions necessàries són de +5, +24, +15 y -15V, amb els negatius de les tensions de +5 i 

+24V connectats entre si i aïllats del de ±15V. 

 

7.2.2. Font d’alimentació externa. 
 

La necessitat del mòdul IMC110 de diferents valors de tensió continua, requereix la 

utilització d’una font d’alimentació. En aquest cas, s’ha construït una placa de circuit imprès 

amb tres fonts d’alimentació independents amb unes tensions de 5V, 24V i ±15V 

respectivament (figura 7.7). 

 
Figura 7.7. Font d’alimentació. 5V, 24V, ±24V. 
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A la figura 7.8 es pot veure un diagrama explicatiu del funcionament d’aquestes fonts 

d’alimentació. 

 
Figura 7.8. Esquema de blocs font d’alimentació. 

 

A la primera etapa, es transforma el senyal altern de 220V a una tensió propera a la que es 

desitja de sortida, seguidament es rectifica aquest senyal a un rectificador d’ona completa, 

obtenint d’aquesta manera un senyal continu. 

 

A la segona etapa es redueix l’arrissat del senyal rectificat, és a dir, es disminueix la 

component alterna de la mateixa amb un condensador d’un valor tant més elevat com 

disminució es desitgi de l’arrissat. 

 

A la tercera etapa es regula la tensió al valor de sortida desitjat. Aquesta regulació és 

realitzada amb un circuit integrat específic (LM78XX i LM79XX) per aquesta tasca, el qual 

assoleix una elevada precisió i a la vegada disminueix l’arrissat del senyal de sortida. Una 

característica important d’aquests circuits integrats és la seva protecció tèrmica i contra 

curtcircuits. Quan la corrent que travessa l’integrat assoleix un valor massa elevat o quan la 

seva temperatura és excessiva l’integrat disminueix la tensió de sortida de forma automàtica a 

zero. A la taula 7.3 s’indiquen les característiques tècniques d’aquesta font d’alimentació.  

 

 5V 24V ±15V 

Vin (V) 220V 220V 220V 

Vout (%) ±5 ±5 ±5 

Arrissat (mV) 50 50 50 

Iout (A) 1 1 0,8 

 

Taula 7.3. Característiques font d’alimentació. 

Transformació 
i rectificació 

Disminució 
del arrissat Regulador 

Entrada 
 
220VAC 

Sortida 
 
VCC 
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7.2.3. Entrades i sortides ràpides. 
 
Aquest mòdul disposa de 4 entrades i una sortida utilitzades per a la interactuació amb el 

sistema, i estan referenciades al retorn de 24V. A la figura 7.9 es pot veure un exemple de 

connexionat de les mateixes. 

 

 
Figura 7.9. Connexionat típic d’entrades i sortides ràpides. 

7.2.4. Circuit E-stop (Emergency stop). 
 

Aquest circuit és utilitzat per detectar condicions d’aturada d’emergència al sistema, les quals 

poden ser les següents: 

 

- Contacte extern proporcionat pel usuari o bé per un final de cursa. 

- Temps de “Watchdog” del mòdul excedit. 

- Falta d’alimentació al mòdul. 

 

7.2.5. Connexionat del senyal d’encoder. 
 

A l’instal·lar un encoder s’ha de tenir en compte la longitud del cable requerida, la qual depèn 

de la font d’alimentació utilitzada, ja que quan més gran és la distància, més grans son les 

pèrdues, per això es pot pujar una mica la tensió d’alimentació de l’encoder per poder 

augmentar la longitud del cable, sense excedir mai de la màxima tensió admissible pel mòdul 

de 5,25V. 
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En aquest cas el senyal d’encoder incremental que requereix el mòdul, ve donat pel variador 

de velocitat, amb la qual cosa, no cal utilitzar la font d’alimentació proporcionada pel 

IMC110 per aquesta tasca. 

 

Per un correcte funcionament del mòdul cada senyal de l’encoder ha de ser-hi al lloc que li 

pertany. Es pot seguir el següent procediment per determinar el cablejat correcte del  mateix. 

 

- Determinar el diagrama de polsos de l’encoder. 

- Trobar en aquest diagrama el senyal Z i el seu complement Z’. Un d’aquests dos 

senyals està a nivell baix durant gairebé tota una revolució de l’encoder, excepte un 

pols positiu que donarà a un moment determinat, doncs, aquest senyal anirà connectat 

a “CH Z.HI”, i el contrari, el senyal que durant tot un cicle és positiu excepte un pols 

determinat a zero volts, anirà connectat a “CH Z.LO”. 

- Dur a terme el mateix procediment per els canals A i B. 

 

A la figura 7.10 es pot veure el diagrama de polsos utilitzat a aquesta aplicació i les 

connexions apropiades a cada canal. 

 
Figura 7.10. Diagrama de polsos d’encoder. 
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El sentit de rotació interpretat per l’encoder pot no ser l’adequat depenent com estigui 

instal·lat l’encoder o en aquest cas el resolver, la solució a això passa senzillament per 

bescanviar les connexions del canal A per les del canal B. 

 

Segons la interpretació de la lectura d’aquests senyals d’encoder, el mòdul IMC110 depenent 

de la seva programació, donarà una determinada consigna de velocitat als terminals 

“DRIVE” i “DR RET” del “Termination Panel”. 

 

A la figura 7.11 es poden veure els senyals elèctrics més importants intervinents al sistema, 

representats gràficament, per tal de donar una idea més visual de la forma del senyal que es 

pot obtenir en el transcurs de tota una volta del motor. 
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Figura 7.11. Senyals del sistema de control. 

 

7.2.6. Possibles estats del mòdul. 
 

Els diferents estats del mòdul es poden visualitzar mitjançant tres leds indicadors instal·lats al 

mateix mòdul. A la taula 7.4 es descriuen aquests estats depenent de la combinació de leds 

encesos. 

S2-S4 (Sinus) 

S3-S1 (Cosinus) 

Encoder 

Fases motor 
brushless 
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RUN FKBK/U.PWR LOAD AMP DIAGNÒSTIC 

ON OFF OFF Sistema a punt 

OFF OFF OFF Sense alimentació o avaria greu 

OFF OFF ON Error de hardware 

OFF ON OFF Error de hardware 

OFF ON ON Falla a l’alimentació o a la RAM 

ON ON OFF Error de realimentació (cable trencat, encoder 

mal connectat) o font externa no connectada. 

ON OFF ON Fitxer AMP no carregat 

ON ON ON Fitxer AMP no carregat i font externa no 

connectada. 

 

Taula 7.4. Estats possibles del mòdul. 

 

També es pot provocar un error d’inicialització a l’autòmat, a causa del mòdul IMC110 ja 

que és imprescindible que l’alimentació externa del mòdul es connecti abans o a l’hora que 

l’alimentació general de l’equip i al desconnectar també ha de desaparèixer aquesta 

alimentació externa més tard, si això no es respecta, el SLC es situa en “CPU FAULT”, amb 

la qual cosa s’ha de restablir aquest estat mitjançant el software de programació  de l’autòmat 

RSLogix500. 

 

7.2.7. Entorn ODS (Offline Developed System). 
 

L’ODS és l’entorn informàtic que Allen-Bradley ha desenvolupat per a gestionar i executar 

les diferents utilitats dels seus mòduls controladors d’eixos. Un cop feta la seva instal·lació, 

l’ODS queda situat al subdirectori IMC. Està organitzat per “projects”, crea un directori per 

projecte i a cadascun d’ells crea subdirectoris per a la configuració, els paràmetres i els 

programes. 

 

Quan es comença un nou projecte, ODS demana el tipus de control, que és amb IMC110 en 

aquest cas, el tipus de comunicació, etc. Depenent de les opcions escollides, ODS 
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seleccionarà unes o d’altres utilitats disponibles. 

 

Un cop s’ha definit totalment el projecte, ja es poden utilitzar les diferents aplicacions que 

permet, que en aquest cas són les següents: 

 

- AMP (Adjustable Machine Parameters), per crear o editar un fitxer amb els paràmetres del 

sistema físic a controlar amb el mòdul 

- MML (Motion Management Language), per crear, editar i compilar les rutines que ha 

d’executar l’IMC110. 

- Download, per introduir els fitxers AMP i MML des de l’ordinador fins al mòdul. 

- Upload, per descarregar els fitxers AMP i MML des del mòdul fins a l’ordinador. 

 

Els paràmetres AMP, són els valors que personalitzen cada aplicació. Aquests valors 

inclourien finals de cursa, posició “home”, guany, etc, i són especificats mitjançant l’editor 

AMP dins el programa ODS. Després d’editar aquests valors, s’ha d’enviar-los cap al mòdul 

IMC110 amb l’opció “Download” un cop connectat l’ordinador al mòdul mitjançant el 

“Personal Computer Interface Converter”. Per a més informació del funcionament d’aquesta 

aplicació, es pot consultar el manual a l’annex H. 

 

A continuació es descriuen tots els paràmetres que poden ser editats. 

 

● Setting axis type 

 

- Indica el tipus d’eix, que pot ser lineal (linear) o  rotatiu (rotary), que al cas d’aquesta 

aplicació, és lineal. 

 

● Axis type parameters (Paràmetres referits al tipus d’eix) 

 

- Rollover position (0<R.P.<360º):Aquest paràmetre als eixos rotatius, indica el valor 

en graus al qual el registre de posició passarà a zero, sent un valor usual 360º.  

- Software Overtravels Used (yes o No): Permet habilitar els finals de cursa per 

software. 
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- Positive Overtravel Limit: Límit superior de recorregut. 

- Reversal error value: És la distància que el mòdul afegeix a la nostra comanda quan el 

moviment canvia de sentit. S’utilitza per a reduir les possibles imperfeccions del 

sistema mecànic. 

 

● Feedback parameters. (Paràmetres de realimentació) 

 

- Counts per cicle of F.B. Device (0<C.F.B.D)<32767): Cal especificar el número de 

polsos d’encoder per cicle. Un valor comú en molts encoders és 1024 polsos. 

- Distance Per Feedback Count: Per especificar la distància recorreguda per pols 

d’encoder (graus si l’eix es rotatiu i mil·límetres si és lineal) 

 

● Motion parameters. (Paràmetres de moviment) 

 

- Maximum Programable Speed: Estableix la  màxima velocitat que permetrà el mòdul. 

Aquest límit està imposat pel sistema físic, és a dir, els engranatges, el motor, el 

convertidor, etc. 

- Maximum Accel/Decel Ramp: Estableix la màxima rampa d’acceleració i 

desacceleració del sistema. 

- Coarse in Position tolerance: Determina la tolerància standard de posició, si a la rutina 

de moviment s’ha especificat la tolerància com a “Coarse”, el mòdul donarà el 

moviment per acabat quan estigui a menys d’aquest valor de la distància prevista. 

- Fine in Position Tolerance: Determina la tolerància fina de posició, si a la rutina de 

moviment s’ha especificat la tolerància com a “Fine”, el mòdul donarà el moviment 

per acabat quan estigui a menys d’aquest valor de la distància prevista. 

 

● Servo Loop Parameters. (Paràmetres de control) 

 

- Loop Closure Method (Standard or Velocity Forward Loop): Estableix el mètode de 

realimentació del sistema. 

- Feed Forward Constant (0<F.C.C.<1): Representa la porció de la consigna velocitat a 

ser controlada per la velocitat final precalculada. 
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- Output Voltage At Max Speed (0<O.V.A.M.S<10): Especifica el valor de la consigna 

assignat a la màxima velocitat de sortida. 

- Maximum Axis Gain Value (10-6<M.A.G.V<10 ipm/mil) Guany del sistema de 

control. 

- Excess Folowing Error: Estableix l’error de seguiment per sobre del qual el mòdul 

inhibeix la sortida. Es pot utilitzar la següent fórmula per calcular-ho. 

 

0)Value)(100Gain  Axis (Maximum
seg.max)ror Speed)(%er Program (Maximum... =EFE  

 

● Homing parameters. 

 

- Home to swith or Marker (Limit switch or encoder marker): Especifica si l’origen de 

distàncies el determina un interruptor o un encoder. 

- Source of switch input (FIN[1], FIN[2], FIN[3] or SLC): Especifica quina d’aquestes 

entrades es considera com la d’origen. 

- Direction to move off the limit switch (Positive or Negative): Especifica el sentit en 

que es mou desprès de rebre el senyal “Home”. 

- Speed of move to marker: Especifica la velocitat a la qual es mourà a l’hora d’anar a 

la posició “Home”. 

- Home Calibration Value: És la distància que n’hi ha entre l’interruptor de “Home” i la 

marca d’encoder més propera. 

 

● Jog parameters. 

 

- Low Jog Speed: Velocitat de desplaçament lent. 

- High Jog Speed: Velocitat de desplaçament ràpid. 

- Shortest Jog Increment: El més curt dels desplaçaments incrementals. 

- Second Jog Increment: El segon desplaçament incremental. 

- Third Jog increment: El tercer desplaçament incremental. 

- Longest Jog Increment: El més llarg dels desplaçaments incrementals. 
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● System Parameters. 

 

- Units at power turn on (mm i revolucions o Inches i graus): Són les unitats que per 

defecte utilitza el mòdul per a les instruccions que impliquen posició. 

- Time units for motion program (minuts o segons): Són les unitats de temps per 

defecte. 

- Decimal places in BCD value: Són el número de dígits a la dreta del punt decimal que 

són codificats en BCD per a proporcionar-los al SLC. 

- Power on state of SLC link (connectat o desconnectat): Indica com el mòdul veu el 

lligam lògic entre el SLC i ell mateix. 

 

A la taula 7.5 es poden veure tots els valors dels paràmetres ajustats per aquesta aplicació 

concreta. 

 

Appl: AMP File Name: BOLA8MAR 

 

Parameter Description Value Number 

Reversal Error Value 0.0000000 mm 1000 

Excess Following Error 50.0000000 mm 1010 

Maximum Programable Speed 4000.00000 mm/sec 1020 

Low Jog Speed 33.330000 mm/sec 1030 

High Jog Spees 150.000000 mm/sec 1031 

Shortest Jog Increment 100.0000000 mm 1041 

Second Jog Increment 200.0000000 mm 1042 

Third Jog Increment 300.0000000 mm 1043 

Longest Jog Increment 400.0000000 mm 1044 

Speed of Move to Marker 8.333333 mm/sec 1060 

Coarse In-Position Tolerance 1.0000000 mm 1080 

Fine In-Position Tolerance 0.0200000 mm 1090 

Maximum Accel/Decel Ramp 25000.000000 mm/s/s 1110 

Distance Per Feedback Count 0.0062000 1120 
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Parameter Description Value Number 

Home Position Value -10.0000000 mm 1140 

Home Calibration Value -10.0000000 mm 1150 

Positive Overtravel Limit 100.0000000 mm 1160 

Negative Overtravel Limit -730.0000000 mm 1170 

Counts Per Cycle of FB Device 1024 counts 100 

Loop Closure Method Standard Closed Loop 2080 

Units at Power Turn On Milimeters or Revolutions 2230 

Axis Type Linear 2240 

Software Overtravels Used Yes 2250 

Dir.to Move Off Limit Switch Negative 2260 

Home to Switch or Marker Limit Switch 2350 

Source of Switch Input SLC 2360 

Time Units for Motion Program minutes 2550 

Power on State of SLC Link Poweer On Connected 257 

Output Voltage at + Max Speed 5.000000 volts 2580 

#Decimal Places in BCD Value 4 2600 

Feed Forward Constant 0.900000 2610 

Maximum Axis Gain Value 10.0000000 2620 

 
Taula 7.5. Valors dels paràmetres AMP de l’aplicació. 
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7.2.8. L’aplicació GML. 
 

Aquesta aplicació permet programar en un llenguatge d’alt nivell tipus BASIC les rutines de 

moviment i posteriorment compilar-les. De les opcions del MML, només s’utilitzarà la 

compilació ja que la programació es fa amb una aplicació gràfica anomenada GML (Graphic 

Motion System) (figura 7.12), des d’on s’ha de fer posteriorment la traducció de GML a 

Script, arxiu que més tard es pot compilar en MML i enviar-lo fins al mòdul IMC110. 

Cadascuna de les accions a dur a terme pel programa, és representada per una icona. 

Mitjançant doble click sobre aquestes icones, es poden configurar diversos paràmetres 

associats a l’acció, de manera que s’aconsegueixi l’efecte desitjat. 

 

 
 

Figura 7.12. Programa GML de l’aplicació. 

 

A l’annex A es pot veure la descripció de tots les icones, la seva funció dins el programa i els 

paràmetres assignats. 
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7.2.9. Les comunicacions entre el SLC i el IMC110. 
 

El microprocessador de l’autòmat transfereix 64 bits al mòdul IMC110 cada I/O scan de 

l’autòmat i rep altre 64 bits del mòdul. 

 

Aquests bits poden ser utilitzats tant al programa en diagrama de contactes a l’autòmat com a 

la rutina de moviment del mòdul IMC110, permetent doncs, la coordinació de les tasques de 

moviment amb les altres que duu a terme l’autòmat. 

 

La freqüència màxima en els canvis d’estat d’aquestes dades, ha de tenir un període mínim de 

4,8ms que correspon a la freqüència màxima que pot treballar el IMC110. 

 

La funció de cadascun dels bits és la indicada a les taules 7.6 i 7.7. 

 

Bits de sortida (des del punt de vista del SLC) 

Par./Bit Nom Descripció 

0/0 Resume Permet l’execució del programa 

0/1 Pausa Atura momentàniament el programa 

0/2 E-Stop Provoca una parada d’emergència 

0/3 Overide Aquest bit activa la reducció de totes les velocitats un tant per 

cent que es pot especificar al programa 

0/4 Alt Home En mode programa, provoca la interrupció d’aquest, el 

moviment fins la posició de “Home” i el pas a mode manual. 

0/5 Abort Atura l’execució del moviment 

0/6 Auto/Man Transició 0 a 1, Mode Programa 

0/7 Jog+ En mode manual activa el moviment en sentit positiu. 

0/8 Jog- En mode manual activa el moviment en sentit negatiu 

0/9 Single Step Executa el programa pas a pas 

0/10 Home Limit 1 = Interruptor de Home tancat 

0 = Interruptor de Home obert 

0/11-15 DIN[1]-[5] Aquests 5 bits poden ser utilitzats per l’usuari 
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Par./Bit Nom Descripció 

1/0-1 Jog Incr Aquests 2 bits permeten seleccionar 1 dels 4 moviments 

incrementals possibles. 

1/2 Jog Speed 

Select 

Indica en quina de les dues possibles velocitats s’efectuaran els 

moviments. 

1/3-4 Jog Select Aquests dos bits especifiquen el tipus de moviment. 

1/3 1/4 Moviment 

0 0 Anar a Home 

0 1 Desplaçament continu 

1 0 Desplaçament incremental 

1 1 Tornar a la posició d’abans d’entrar en 

mode manual 
 

1/5-7 Pr/Offset/Spd 

Sel 

L’estat d’aquests tres bits permet especificar quina variable es 

visualitzarà a les paraules de sortida 2 i 3 

1/8 Dry Run Executa el programa però inhibint el servo 

1/9 Init.Home Fa que l’actual posició sigui la de $ALT_HOME 

1/10 Position/FE Selecciona la variable que l’IMC haurà de mostrar a les 

paraules d’entrada 2 i 3 

1/11-14 Prog Num Indica el programa a executar 

1/15 Prog Sel Selecciona el programa indicat per Program Number per a que 

sigui executat a la propera activació del bit Resume. 

2-3/0-15 Pres/Offs Aquestes dues paraules de 16 bits visualitzaran la variable 

especificada Speed Override mitjançant els bits 5,6 i 7 de la 

paraula de sortida 1. 

 

Taula 7.6. Bits de sortida des del punt de vista del SLC 
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Bits d’entrada (Des del punt de vista del SLC) 

 

Par./Bit Nom Descripció 

0/0-2 Reservats  

0/3 Axis Ready Indica que el mòdul està connectat correctament 

0/4 Fault Indica que el mòdul té una “recoverable Fault” 

0/5 At Home Indica que l’eix està a la posició de Home 

0/6-7 Reservats  

0/8 Move 

Complete 

Indica que ha finalitzat la rutina de moviment 

0/9 Axis Stopped L’eix està aturat 

0/10 Auto/Man St. 1=Mode Programa     0=Manual 

0/11-15 DOUT[1]-[5] Aquests 5 bits poden ser utilitzats per l’usuari 

1/0 E-Stop Errors Indica si n’hi ha cap senyal d’aturada d’emergència 

1/1 Abort Errors Indica si s’ha avortat el programa 

½ Pause Errors Indica si s’ha fet alguna pausa al programa 

1/3 Warnings Avisa d’alguna situació anormal 

1/4-6 FIN Status Informa sobre l’estat de les tres entrades ràpides de l’IMC110 

1/7 FOUT Stat Informa sobre l’estat de la sortida ràpida de l’IMC110 

1/8-9 Prog Stat Reflecteix l’estat d’execució del programa 

1/8 1/9 Estat 

1 0 Running. S’està executant un programa 

0 0 Not Running. No s’està executant cap programa 

0 1 Suspended. Programa aturat momentàniament 

(pausa) 
 

1/10 Homing L’eix s’està situant a Home 

1/11 ESTOP Indica que el mòdul està en aturada d’emergència 

1/12 Pos/FE Indica la variable utilitzada a les paraules d’entrada 2 i 3. Es 

selecciona mitjançant el bit 10 de la paraula de sortida 1. 

1/13-15 WAIT LST Indica que el programa està esperant el pròxim moviment 
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Par./Bit Nom Descripció 

1/13 TEACH El programa està esperant que una 

determinada paraula sigui certa 

1/14 MOTION SYNC El programa està esperant que 

comenci o acabi un altre 

moviment 

1/15 RUN El programa està esperant el 

senyal de RUN. 
 

2-3/0-15 POS/FE Depenent del bit 10 de la paraula de sortida 1, aquestes dues 

paraules mostraran la posició o l’error de seguiment de l’eix 

(en BCD). 

 

Taula 7.7. Bits d’entrada des del punt de vista del SLC 

 

Els bits, tant d’entrada com de sortida, que comuniquen l’autòmat amb l’IMC110, cal 

adreçar-los al slot on es troba el control d’eixos. Així doncs, si es vol activar la sortida 

situada al bit 4 de la paraula 0, i l’IMC 110 està ubicat al slot 2, s’ha d’adreçar-lo de la 

següent manera: 

 

O:2.0/4 
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CONCLUSIONS. 
 

La maqueta construïda ha resultat satisfactòria, amb un funcionament correcte segons el 

previst a les anàlisis teòriques, assolint una precisió de ±0,03mm amb un desplaçament a 

velocitat màxima. Encara que aquesta precisió sigui massa elevada per aquesta aplicació, 

serveix per posar de manifest les elevades prestacions del conjunt 

Brushless+Resolver+IMC110. A més a més, el control amb autòmat i IMC110 dóna una gran 

flexibilitat al sistema per variar el seu funcionament de forma fàcil i ràpida. 

 

Referent a la part mecànica, el conjunt resulta suficientment rígid com per a assegurar la 

absència de desajusts deguts als continus moviments bruscos, sent la part més delicada la 

formada pels tubs de plàstic i més concretament el tub mòbil, el qual pot girar sobre els seus 

suports evitant així un trencament del mateix en el cas que topi amb un altre tub fix. 

   

Pel que fa el caràcter docent del projecte, la maqueta és una eina pràctica que sense cap dubte 

ajuda a l’alumne a assimilar coneixements teòrics i a resoldre nombrosos dubtes. De fet, ha 

estat exposada a 14è Fòrum d’Enginyers dins del stand del Departament d’Enginyeria 

Elèctrica, donant lloc a nombroses consultes sobre el seu funcionament. 
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