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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest projecte es documenta la programació d‟un sistema que 

automatitza el sistema d‟acondicionament del clima i manteniment de 

les condicions climàtiques d‟una planta de manufactura de productes 

químics farmacèutics. El control automatitzat de la planta el mantenen 

dos PLCs de la gamma Quantum de Schneider Electric, auxiliats per 

mòduls distribuïts d‟entrades i sortides elèctriques de la gamma 

Advantys de Schneider Electric. La programació d‟un terminal 

d‟operador de la gamma Magelis de Schneider Electric complementa el 

sistema d‟automatització de la planta. 

L‟eina de configuració i programació del PLC és el programa Unity Pro 

XL de Schneider Electric. El programa del PLC s‟ha desenvolupat 

seguint les especificacions de l‟empresa química farmacèutica i dins 

l‟àmbit de l‟empresa de informàtica industrial SPIN S.A. Aquest engloba 

les especificacions de funcionament i les solucions hardware i software 

adoptades per a satisfer la demanda. 

 

 

 In this project, the programming of a system that automates the climate 

condition system and manteinance of the climate condition of a plant of 

pharmaceutical chemical products manufacturing is documented. Two 

Quantum PLCs of Schneider Electric, helped by Advantys input and 

output distributed modules from Schneider Electric, sustain the 

automated control of the plant. The programming of a Schneider 

Electric Magelis operator terminal complements the automation plant‟s 

system. 

The PLCs programming and configuring tool is the Schneider Electric 

program Unity Pro XL. The PLC program has been developed following 

specifications of the pharmaceutical chemical company and in the area 

of the industrial computer science SPIN S.A. company. It encompasses 

funcional specifications and the hardware and software solutions 

adopted to satisfy the demand. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

Aquesta memòria documenta el projecte de control i supervisió del sistema de climatització d‟una planta 

de manufactura i emmagatzematge de pomades. El projecte va ser encarregat per una empresa 

farmacèutica catalana amb projecció internacional, que actualiment es troba en procés d‟expansió, a 

l‟empresa barcelonina d‟informàtica industrial Spin S.A., per a automatitzar una planta de nova 

construcció en les instal·lacions que l‟empresa farmacèutica té en la seva seu catalana.  

El projecte, realitzat entre setembre de 2007 i juliol de 2008, tracta sobre el disseny del programa 

software creat per a monitoritzar i controlar el clima de la planta en qüestió. Aquest disseny forma part 

del projecte total que l‟empresa Spin ha realitzat per a l‟empresa farmacèutica, el qual inclou també la 

redacció d‟especificacions, el disseny dels esquemes elèctrics, la construcció dels armaris de control, la 

compra dels materials i la posta en marxa. 

Aquest projecte fi de carrera descriu com s‟ha dut a terme la programació d‟aquest sistema de control 

del clima, dissenyat exclusivament per ser aplicat a l‟anomenada planta de pomades, en les sales 

blanques que formen la planta. L‟objectiu del projecte és automatitzar el control de temperatura, 

humitat, pressió i cabal d‟aire, així com el control d‟accés al sistema, i crear un sistema d‟avisos i 

alarmes personalitzat. Els raonaments que han motivat el projecte es basen en el compliment de les 

estrictes normatives climàtiques que afecten a l‟indústria farmacèutica.  
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1.2. ABAST I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La planta de manufactura i emmagatzematge de pomades a on es realitza aquest projecte fi de carrera 

té una disposició de sales i passadissos determinada: cada sala disposa dels seus propis sensors i 

actuadors, i té les seves pròpies consignes de temperatura, pressió, etc. De la mateixa manera els 

equips que acondicionen l‟aire que és insertat a les sales són equips que ja es troben instal·lats en la 

planta, on cadascun d‟ells té els seus propis sensors i senyals d‟entrada i sortida. Per tant, aquest 

projecte d‟automatització del control del clima de la planta no té la llibertat suficient per poder escollir la 

disposició de la planta, ni per poder escollir els equips que permeten controlar-ne el clima. Aquest 

projecte ha d‟aconseguir mantenir el control del clima de la planta adaptant-se als equips dels quals 

aquesta disposa.  

La primera part de la memòria consistirà en una descripció de la planta, dels equips que acondicionen 

el seu aire, dels elements de climatització presents en la planta, i la disposició i senyals elèctriques de 

cadascun d‟ells. Es descriurà com és en detall la planta que ha de ser automatitzada, i les senyals 

disponibles a l‟hora de programar el sistema. S‟anomenaran també les funcions que es demanen al 

sistema d‟automatització. La següent part descriurà l‟arquitectura del sistema de control hardware que 

s‟ha instal·lat a la planta per tal de dur a terme el control automatitzat del clima. Es detallarà el PLC, la 

resta d‟elements utilitzats, la comunicació entre elements i els protocols. Un cop descrits el sistema i el 

hardware, s‟analitzarà en detall la programació del sistema de control i supervisió del clima, en la secció 

principal del projecte dedicada a la programació de l‟autòmata.  

Posteriorment s‟introduirà un terminal d‟operador que ha de permetre als operaris monitoritzar l‟estat de 

la planta i també donar ordres al sistema manualment en cas d‟emergència. Aquest terminal 

complementa el projecte oferint una interfície home-màquina d‟accés al sistema automatitzat. 

Finalment en l‟última secció es consideraran els aspectes més externs del projecte: s‟anomenaran les 

normatives que compleix, es descriurà breument la seva posta en marxa, i es valorarà econòmicament 

el projecte general que engloba aquest projecte fi de carrera. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN D’APLICACIÓ 

2.1. INTRODUCCIÓ SOBRE L’ENTORN D’APLICACIÓ 

La finalitat del projecte que ens ocupa és la de mantenir el control del clima d‟una planta farmacèutica 

amb moltes restriccions de netedat i de manteniment ajustat de les condicions climàtiques. Aquesta 

secció del projecte durà a terme una descripció detallada de la disposició dels elements de la planta 

que han de ser controlats, així com de les mesures i regulacions que s‟han de dur a terme. D‟aquesta 

forma quedarà definit l‟objectiu del programa, i per tant les tasques que el PLC ha de realitzar. 

La planta està dividida en dues grans parts, anomenades Sistema-01 i Sistema-02. Els dos sistemes 

són pràcticament independents, i per tant cadascun d‟ells estarà controlat per un PLC propi. A partir 

d‟aquest punt es generalitzarà sobre l‟arquitectura del sistema, però en realitat s‟estaran considerant 

dos sistemes diferents.  

S‟anomena Sistema-01 al conjunt d‟equips de climatització dedicats a l‟obtenció d‟aire amb unes 

característiques determinades i de les 20 sales (19 habitacions i un passadís que les uneix) que reben 

l‟aire provinent dels anomenats equips. Aquestes sales han de ser controlades en diverses magnituds 

climàtiques, i per aquesta raó no poden estar en contacte directe amb l‟aire de l‟exterior, sinó que reben 

l‟aire impulsat pels equips de climatització. Cada sala disposa també d‟un sistema propi per regular 

magnituds climàtiques, amb el qual s‟acaba d‟ajustar el seu clima.  

El Sistema-02 consta de 14 habitacions i un passadís. Aquestes 15 sales, anàlogament a les sales de 

Sistema-01, reben aire provinent d‟un equip de climatització de manera que les condicions climàtiques 

de l‟aire injectat a la sala es corresponguin amb les especificades. El clima de les sales queda 

determinat per les condicions climàtiques d‟aquest aire i pels últims ajustaments realitzats en cada sala. 

El Sistema-02 disposa de quatre sales amb requeriments de netedat lleugerament més elevats que els 

de la resta. Aquestes sales disposen d‟equips de climatització propis, i requereixen un flux laminar 

d‟aire pel seu interior, al contrari de la resta de sales del Sistema-01 i del Sistema-02. 

La disposició de les sales en la planta queda detallada a la següent figura, Figura 1. Les sales de color 

blau pertanyen al Sistema-01, i les de color groc pertanyen al Sistema-02. Les úniques relacions 

existents entre ambdós sistemes es limiten a dues portes que uneixen sales de Sistema-01 amb sales 

de Sistema-02.  
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Figura 1: Esquema del sistema de sales. 

La disposició de les sales és funcional, i correspon a les necessitats de la planta. Les sales situades a 

la cantonada esquerra superior corresponen a vestuaris del personal, a on s‟accedeix a través de 

l‟exterior del sistema. Les sales localitzades més a l‟esquerra, en canvi, corresponen a entrades de 

material en el sistema. Cadascuna de les sales restants té la seva pròpia funció dins la manufactura de 

pomades, tenint algunes de les sales requeriments de clima i netedat més importants que les altres. Per 

exemple, els requeriments de la planta obliguen a donar més netedat a les sales del Sistema-02 que a 

les del Sistema-01. 

Tant la disposició de les sales com la dels equips de climatització venen determinades per l‟experiència 

del propi client, en la qual s‟han basat per dissenyar la planta. Es tracta d‟una planta de nova 

construcció, la qual encara no ha estat en funcionament, però el disseny dels equips climatitzadors ha 

estat provat en altres plantes i per tant s‟assegura que aquests funcionen correctament. El programa 

d‟aquest projecte, per tant, no té la llibertat d‟escollir els millors equips que permetin obtenir un millor 

control del clima, o de generalitzar per a qualsevol planta, sinó que s‟adapta exclusivament als equips i 

a la disposició de sales de l‟anomenada planta.  

Tot seguit s‟analitzaran els elements més importants que realitzen el control del clima d‟ambdós 

sistemes de la planta, distingint entre equips de climatització i grups de sales.  
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2.2. EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ 

Els equips de climatització són aquells equips que a través del sostre de la planta recullen aire de 

l‟exterior i l‟acondicionen de tal manera que a la seva sortida hi ha un aire més net, amb temperatura i 

humitat determinades, i en un cabal i amb una pressió regulades. Aquest aire es divideix en diverses 

canonades que subministren aire net a les sales de cada sistema. 

Cada equip té els actuadors: ventiladors, comportes i/o vàlvules. Cadascun d‟aquests elements disposa 

de les seves senyals per tal d‟automatitzar-lo, com per exemple finals de carrera, o ordres d‟obertura o 

tancament. En els equips també es disposa de diverses sondes de magnituds climàtiques, mesures que 

han de ser utilitzades per regular els actuadors. Filtres per netejar l‟aire també formen part d‟alguns dels 

equips. 

Primerament es descriurà el conjunt de magnituds que han de ser controlades en els equips de 

climatització, i el mètode que s‟utilitzarà per tal de mantenir aquest control. Tot seguit es llistaran els 

elements que han de permetre dur a terme aquests controls, i finalment es presentarà l‟arquitectura del 

sistema de climatització de la planta, és a dir, la disposició d‟aquests elements i la seva utilitat. 

 

2.2.1. MAGNITUDS DE CONTROL 

Els equips de climatització basen el seu funcionament en atorgar a l‟aire unes determinades propietats: 

temperatura, humitat, pressió i cabal. Mantenir el control d‟aquestes propietats és necessari per tal 

d‟assegurar la integritat dels productes farmacèutics que són manufacturats i emmagatzemats en la 

planta. És imprescindible també mantindre l‟aire amb la major netedat possible. 

Cadascuna d‟aquestes magnituds requereix un control diferenciat: 

2.2.1.1. TEMPERATURA 

La temperatura és el factor climàtic més evident a l‟hora de mantenir un control sobre el clima. 

Depenent de l‟època de l‟any, l‟aire exterior oscil·la en un marge d‟uns 30 o 40 graus centígrads. 

Aquesta variació obliga a refredar o escalfar l‟aire en funció de l‟època, per tal de mantenir la 

temperatura dins la planta sempre constant.  

El control de temperatura estarà basat en vàlvules d‟aigua freda, vàlvules d‟aigua calenta i calefactors 

elèctrics. Les vàlvules realitzaran un primer control de la temperatura en els equips de climatització, i els 

calefactors seran utilitzats més endavant en les pròpies sales per tal d‟acabar d‟ajustar la temperatura 

individual de sala. 

2.2.1.2. HUMITAT 

El control d‟humitat permet mantenir el comptatge sobre la quantitat de partícules d‟aigua presents en 

l‟aire. Tenint en compte les fluctuacions de la humitat de l‟aire exterior, el control de la humitat de la 

planta també requereix considerar situacions d‟humitat inferior i d‟humitat superior a la desitjada. Els 

equips de climatització, per tant, han de ser capaços de realitzar ambdúes regulacions. 
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El mètode que utilitzaran els equips de climatització per tal de fer augmentar la humitat de l‟aire 

consistirà en injectar vapor d‟aigua a l‟aire, incidint directament sobre l‟humitat absoluta d‟aquest. La 

forma de disminuir la humitat absoluta, en canvi, consistirà en disminuir la temperatura, ja que existeix 

una relació entre temperatura i humitat absoluta.  

2.2.1.3. PRESSIÓ 

La pressió diferencial entre sales contigües del sistema permet controlar la direcció en la qual avançarà 

l‟aire quan les sales estiguin en contacte, és a dir, quan la porta que les uneix s‟obri. Mantindre aquest 

control permet assegurar la netedat de les sales, fins i tot quan les seves portes s‟obren, ja que si la 

sala contigua té una pressió inferior, l‟aire avançarà de la sala amb major pressió cap a la sala amb 

menor pressió, mantenint la sala que té la pressió més elevada protegida contra brutícia de l‟exterior. 

La planta disposa de consignes de pressió relativa per a cada sala del sistema, on la pressió relativa es 

mesura en Pascals i en funció de la pressió exterior. S‟exigirà sempre que les sales del sistema tinguin 

pressió superior a l‟exterior (pressió relativa amb l‟exterior major que zero), de manera que la brutícia de 

l‟aire exterior no entri al sistema a través de les portes i per tant l‟entrada d‟aire es produeixi 

exclusivament a través dels equips de climatització. Igualment, cada sala estarà definida amb una certa 

pressió pròpia en funció del tipus de sala, de la seva situació i de la seva funció. Per tant, sales amb 

molta restricció de netedat tindran pressió superior a altres sales. D‟aquesta forma quan una porta del 

sistema s‟obri, el sentit de circulació de l‟aire anirà des de la sala amb major pressió cap a la sala amb 

menor pressió. 

El control de la pressió d‟una sala es realitza a través de l‟obertura o el tancament de les comportes 

d‟aire d‟entrada i sortida de la sala. D‟aquesta manera si en una sala entra molt cabal d‟aire a través 

d‟un conducte d‟entrada totalment obert, però se n‟extreu poc cabal a causa d‟un conducte de sortida 

parcialment tancat, la pressió de l‟aire de la sala augmenta. 

2.2.1.4. CABAL 

El cabal d‟aire d‟una sala expressa la quantitat de metres cúbics d‟aire que circulen per hora en la sala. 

Els equips de climatització disposen de ventiladors que amb més o menys velocitat de funcionament 

produiran un cabal major o menor. Aquest és repartit entre les sales del sistema en funció de l‟obertura 

de la comporta d‟entrada d‟aire, donant més cabal a sales amb la comporta més oberta. 

2.2.1.5. NETEDAT 

La netedat de l‟aire és un factor controlat a través de filtres d‟aire. La manufactura de pomades obliga a 

mantenir un aire net amb la menor quantitat de partícules en suspensió, i per aquesta raó els equips de 

climatització disposaran de filtres que no permeten el pas de partícules grans. El sistema no disposarà 

de detectors de partícules, tot i que està previst en un futur instal·lar-ne a les sales amb més 

restriccions de netedat. 
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2.2.2. TIPUS D’EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ 

El sistema de climatització de la planta està format per diversos equips. Per equip s‟entén un conjunt 

d‟elements situats un darrere de l‟altre, units físicament, que actuen sobre el clima de l‟aire i el seu 

trajecte de l‟exterior del sistema fins a l‟interior de les sales. En aquest projecte es disposa de tres tipus 

d‟equips diferents, cadascun amb una funció diferent: 

2.2.2.1. EQUIPS AE 

Els equips AE (Aire Exterior) estan formats per cinc comportes, dos ventiladors de cabal variable, una 

vàlvula regulable d‟aigua freda, una vàlvula regulable d‟aigua calenta, una vàlvula regulable de vapor, 

una vàlvula tot-o-res de vapor i un filtre d‟aire. El nombre de sensors varia en funció de l‟equip AE.  

La disposició dels elements dins un equip AE es pot veure a la Figura 2: 

 

Figura 2: Esquema d’un equip AE 

La funció principal dels equips AE és la de proporcionar aire nou al sistema. L‟aire és insertat a través 

de la comporta d‟aire exterior i acondicionat segons les especificacions del sistema. Es duu a terme 

també la recirculació de part de l‟aire provinent de les sales, ja que aquest aire ja s‟ha acondicionat 

prèviament, enlloc d‟aclimatar de nou tot l‟aire. El camí recorregut dins l‟equip AE és: 

A través de la comporta de retorn arriba part de l‟aire utilitzat provinent de les sales. L‟aire és „xuclat‟ de 

les sales gràcies al ventilador de retorn. Part d‟aquest aire és expulsat a l‟exterior a través de la 

comporta d‟expulsió, i part és recirculat cap al sistema a través de la comporta de recirculació. L‟aire 

recirculat és mesclat amb aire nou de l‟exterior que s‟inserta a través de la comporta d‟aire exterior. 

Aquesta nova mescla d‟aire passa a través d‟un filtre que activa una alarma quan es troba brut, i 

posteriorment passa per una secció controlada per una vàlvula de calor, per tal de que la temperatura 

d‟aquest aire augmenti. A continuació l‟aire és impulsat a través del ventilador d‟impulsió per tal de que 

el cabal d‟aire enviat a les sales estigui regulat. 

Els últims passos de l‟aire abans d‟abandonar l‟equip són seccions controlades per vàlvules de fred i de 

vapor, que aconsegueixen refredar l‟aire i proporcionar-li vapor. La vàlvula de fred no només actua per 
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a refredar l‟aire, sinó també per a assecar-lo si aquest és massa humit. Més endavant es detallarà el 

mètode utilitzat per a realitzar aquestes regulacions. 

2.2.2.2. EQUIPS CL 

Els equips CL (Clima) estan formats per dues comportes, un ventilador de cabal variable, una vàlvula 

regulable d‟aigua freda i dos filtres d‟aire. La quantitat de sensors també varia segons l‟equip. 

La disposició dels elements d‟un equip CL es pot veure a la Figura 3: 

 

Figura 3: Esquema d’un equip CL 

Els equips CL duen a terme un altre acondicionament de l‟aire provinent de l‟equip AE, tenint en compte 

les condicions de l‟aire de retorn de les sales. En aquest equip s‟inserta l‟aire impulsat per l‟equip AE i 

aquest és barrejat amb aire de retorn de les sales i acondicionat de nou per obtenir l‟aire que alimentarà 

les sales. El recorregut de l‟aire dins aquest equip és: 

Part de l‟aire usat provinent de les sales arriba a l‟equip CL a través de la comporta de retorn. Aquest és 

mesclat amb l‟aire tractat per l‟equip AE, i filtrat altra vegada. El ventilador de l‟equip s‟encarrega tant de 

absorbir l‟aire de les sales com d‟impulsar-lo de nou. Finalment, l‟aire passa a través d‟una secció 

controlada per una vàlvula de fred, a on és refredat, d‟un altre filtre d‟aire i de la comporta d‟impulsió a 

través de la qual l‟aire abandona l‟equip. 

2.2.2.3. EQUIPS E 

Els equips E (Extractors) estan formats per un ventilador de cabal fix, o per un ventilador de cabal 

variable i una comporta. En el cas dels extractors amb comporta, aquesta es situa davant del ventilador. 

Els equips E s‟encarreguen d‟extreure aire del sistema. Tot i que part de l‟aire surt de les sales per 

retornar als equips AE o CL, l‟aire d‟algunes sales determinades és directament expulsat del sistema. 

Aquesta expulsió es duu a terme controladament a través d‟equips E. 

 

2.2.3. ELEMENTS DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ 

Els elements que formen els equips de climatització es detallen a continuació:  

- Sensors de temperatura 



Pàgina | 19  
 

- Sensors d‟humitat 

- Sensors de pressió 

- Filtres d‟aire 

- Comportes 

- Ventiladors 

- Vàlvules 

- Bombes d‟aigua freda 

2.2.3.1. SENSORS DE TEMPERATURA 

Els sensors de temperatura són sondes tèrmiques del tipus PT-100. El sensor de temperatura està 

integrat conjuntament amb el sensor d‟humitat en la sonda HIGROTEST 600. Aquestes sondes 

disposen d‟una sortida analògica que dóna corrent proporcional a la temperatura detectada. El rang de 

mesura es –20/+70 ºC amb corrent de 4..20 mA.  

Els sensors de temperatura són utilitzats per a decidir si l‟aire ha de ser refredat o escalfat. Per a cada 

sonda es disposarà d‟una consigna de temperatura desitjada en aquella posició, i en funció de si la 

temperatura detectada pel sensor és major o menor que aquesta consigna s‟activaran les vàlvules 

d‟aigua freda o calenta per tal d‟aconseguir variar la temperatura. 

2.2.3.2. SENSORS DE HUMITAT 

Els sensors d‟humitat són del model HIGROTEST 600. La sonda d‟humitat dóna en la seva sortida 

analògica una senyal equivalent a la quantitat d‟humitat relativa que mesura. (lectures entre 0 i 100% 

d‟humitat relativa donen una sortida entre 4 i 20 mA). El seu valor serà utilitzat, paral·lelament a les 

lectures de temperatura, per a decidir si l‟aire ha de ser humitejat o assecat. 

2.2.3.3. SENSORS DE PRESSIÓ 

Els sensors de pressió són aparells amb una sortida analògica en la qual la tensió de sortida equival al 

nivell de pressió en Pascals de l‟aire on es troba situada la sonda.  

En aquest projecte les sondes de pressió seran utilitzades també per a mesurar el cabal d‟aire. La 

relació entre cabal i pressió no és directa, sinó que depèn d‟altres factors, com per exemple els factors 

geomètrics, però al tractar-se de conductes d‟aire amb una geometria constant la relació entre cabal i 

pressió serà considerada directa. A partir de la lectura d‟una sonda de pressió, per tant, s‟obtindrà 

també la mesura de cabal d‟aire en metres cúbics d‟aire per hora. 

2.2.3.4. FILTRES D’AIRE 

Els filtres d‟aire són aparells situats en mig dels conductes d‟aire que consisteixen en una mampara de 

material porós que permet el pas de l‟aire net i no permet el pas de les impureses. En el cas d‟aquest 

projecte s‟utilitzen filtres formats per làmines de paper amb filaments creuats.  
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Alguns d‟aquests filtres disposen de sensors de brutícia. Una senyal digital s‟activa quan la quantitat de 

brutícia és suficient per a determinar que el filtre es troba brut. En el sistema es detectaran aquestes 

senyals per mostrar alarmes en cas de que els filtres estiguin bruts. Els sensors de brutícia dels filtres 

d‟aire són en realitat detectors de pressió diferencial d‟aire, que compara la pressió en el conducte 

d‟aire abans i després del filtre, i genera una alarma quan aquesta diferència supera un llindar. 

2.2.3.5. COMPORTES 

Les comportes del sistema són elements digitals que regulen el pas de l‟aire. El sistema disposa de 

moltes comportes, gran part d‟elles en les sales. El projecte d‟automatització, però només considera el 

control de les comportes dels equips. Les comportes del sistema de sales no estan automatitzades a 

causa de que el seu grau d‟obertura és permanent. Es tracta de comportes que realitzen una funció de 

control del cabal i la pressió d‟aire a les sales, on aquests valors són constants. Les comportes de 

sales, per tant, són calibrades manualment de forma que el cabal i pressió de les sales siguin els 

adequats, però cap altre control es duu a terme. 

Les comportes dels equips, en canvi, són elements digitals automatitzats. L‟estat d‟aquestes comportes 

serà obert o tancat, en funció de l‟estat de funcionament de l‟equip, però no es consideraran 

percentatges d‟obertura. Les comportes estan formades per diverses files de pales, les quals permeten 

el pas de molt aire quan es troben obertes, i l‟aturen quan es troben totalment tancades. El seu 

moviment a l‟hora de tancar-se o obrir-se és lent (d‟uns quants minuts), però només disposen de 

senyals indicant si es troben totalment obertes o totalment tancades, i per tant no es pot detectar el seu 

percentatge d‟obertura. 

Les comportes dels equips de climatització disposen a la seva sortida d‟un conjunt de senyals 

elèctriques, les quals són utilitzades per a automatitzar-les. Les senyals elèctriques de les que disposa 

una comporta són: 

- OC: Senyal digital d‟entrada en la comporta que dóna l‟ordre d‟obrir.  

- LSC: Senyal digital de sortida que indica detecció de comporta tancada (final de carrera tancat). 

- LSO: Senyal digital de sortida que indica detecció de comporta oberta (final de carrera obert). 

La funció del programa automatitzat respecte a les comportes d‟equips es basarà en: 

- Donar valor a la variable OC en funció de si la comporta ha d‟estar oberta o tancada, segons el 

funcionament del sistema en general. 

- Detectar les senyals LSC i LSO i comparar-les amb l‟estat desitjat de les comportes. En cas de 

contradicció, s‟han d‟activar les alarmes corresponents. 

2.2.3.6. VENTILADORS 

Els ventiladors són equips amb un conducte d‟aire d‟entrada i un de sortida, i amb un motor rotatiu en el 

seu interior que provoca el gir d‟unes pales. Els ventiladors duen a terme la funció d‟impulsar l‟aire pel 

circuit amb un cabal determinat. Sense l‟ús de ventiladors, l‟aire de les sales del sistema quedaria 

estancat, sense renovació d‟aire i per tant sense aportació d‟oxigen.  
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El sistema disposa de dos tipus diferents de ventiladors: de cabal variable i de cabal fix. Els ventiladors 

de cabal variable estan governats a través de variadors de freqüència, i per tant poden funcionar a una 

velocitat variable, mentre que els ventiladors de cabal fix només poden ser posats en marxa totalment o 

parats totalment. 

Els ventiladors de cabal variable seran els encarregats d‟atorgar al sistema el cabal d‟aire que aquest 

requereix, tenint en compte que a més velocitat major és el cabal d‟aire. Les senyals elèctriques de les 

quals disposen els ventiladors de cabal variable són: 

- AO: Senyal analògica d‟entrada al variador del ventilador que dona la consigna del percentatge de 

velocitat al qual ha de funcionar el ventilador. 

- RUN: Senyal digital de sortida que indica que el motor del ventilador està girant. 

- SR: Senyal digital d‟entrada que dóna l‟ordre d‟engegar o parar el ventilador. 

- PHS: Senyal digital de sortida que indica que el ventilador està expulsant aire. Tot i ser semblant a la 

senyal RUN, la senyal PHS detecta l‟aire expulsat, no el moviment del motor. Aquesta senyal indica el 

trencament de la corretja que provoca el moviment de les pales, ja que si RUN s‟activa però no s‟activa 

PHS, significa que el motor està girant però no les pales, i per tant l‟única raó possible és el trencament 

de corretja. 

- TP: Senyal digital de sortida que indica la presència d‟un error tèrmic en el ventilador, per exemple una 

pujada de tensió o un curtcircuit. 

- SS: Senyal digital de sortida que indica que s‟ha activat manualment en el ventilador un interruptor de 

seguretat que no permet la seva posada en marxa. La senyal s‟activa per tal de poder realitzar tasques 

de manteniment amb la seguretat de que el ventilador no s‟activi (Safety switch). 

Les tasques que s‟han de realitzar amb les senyals de ventiladors són: 

- Donar valors a les variables AO i SR en funció de l‟estat (en marxa o parat) i de la velocitat a la qual 

ha de treballar el ventilador, segons el funcionament del sistema en general. 

- Detectar les senyals RUN i PHS i comprovar que concorden amb les ordres que són enviades al 

ventilador. 

- Detectar la senyal TP per tal d‟indicar al sistema que s‟ha produït una alarma en el ventilador. 

- Detectar la senyal SS per tal de distingir la situació excepcional en la qual el ventilador no pot posar-se 

en funcionament, i no permetre la seva posada en marxa. 

Els ventiladors de cabal fix disposen de les mateixes senyals que els ventiladors de cabal variable 

exceptuant la senyal AO. Els ventiladors de cabal fix, per tant, només podran rebre l‟ordre i enviar la 

confirmació de que es troben en funcionament, però no disposaran de la senyal de percentatge de 

velocitat de funcionament. 
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2.2.3.7. VÀLVULES 

Les vàlvules que es tenen en compte en aquest sistema són vàlvules de tres vies situades en 

conductes d‟aire o de vapor just abans de la seva entrada en els equips de climatització. Si la vàlvula es 

troba tancada, el tros de conducte de dins l‟equip de climatització es troba buit, mentre que si aquesta 

es troba oberta, l‟aire del conducte passa per dins de l‟equip de climatització.  

El sistema disposa de dos tipus de vàlvules diferents: regulables i tot-o-res. De la mateixa manera que 

amb els ventiladors, les vàlvules regulables permetran regular el tant per cent d‟obertura a través d‟una 

variable analògica de control, però les vàlvules tot-o-res només podran ser obertes o tancades 

totalment. 

Els equips de climatització utilitzen vàlvules en tres tipus de conductes diferents: conducte d‟aigua 

freda, conducte d‟aigua calenta i conducte de vapor. Els conductes d‟aigua freda i calenta estan situats 

dins el pas de l‟aire a través de l‟equip de climatització per tal de que escalfin o refredin l‟aire. D‟aquesta 

manera, si la vàlvula d‟aigua freda es troba totalment oberta i la vàlvula de calor totalment tancada, 

significa que l‟aire que passi per l‟equip de climatització serà refredat. En el cas del conducte de vapor, 

aquest també es troba situat en el camí de l‟aire que passa per l‟equip de climatització, però en aquest 

cas el conducte disposa d‟obertures per les quals el vapor del conducte és injectat a l‟aire de l‟equip de 

climatització, de manera que aquest quedi humidificat.  

El tancament de les vàlvules suposa que els conductes no produeixin cap efecte en l‟equip de 

climatització, ja que en el seu pas per l‟equip els conductes estaran buits. 

Les vàlvules regulables disposen de les següents senyals elèctriques: 

- AI: Senyal analògica de sortida que conté el valor del percentatge d‟obertura de la vàlvula (feedback), 

utilitzada com a entrada en el sistema de control. 

- AO: Senyal analògica d‟entrada a la vàlvula (consigna) que indica el percentatge d‟obertura que la 

vàlvula hauria de tenir. 

La funció del sistema automatitzat recau en:  

- Donar a AO el valor per tal de que el funcionament del sistema sigui el desitjat. 

- Llegir el valor de AI i detectar desviacions amb AO. 

En el cas de les vàlvules tot-o-res, les senyals de les quals es disposa són: 

- OC: Senyal digital d‟entrada que dóna l‟ordre d‟obrir la vàlvula.  

- LSC: Senyal digital de sortida que indica detecció de vàlvula tancada (final de carrera tancat). 

- LSO: Senyal digital de sortida que indica detecció de vàlvula oberta (final de carrera obert). 

Les funcions del sistema en aquest cas són: 

- Donar a OC l‟ordre d‟obertura o tancament de la vàlvula. 

- Detectar les senyals LSC i LSO i comprovar que es corresponguin amb l‟ordre. 
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2.2.3.8. BOMBES D’AIGUA FREDA 

Les bombes d‟aigua freda són els elements que impulsen l‟aigua freda a dins els conductes controlats 

per les vàlvules. A diferència d‟altres bombes del sistema, aquestes han de ser automatitzades perquè 

el sistema disposa de dues bombes i aquestes han de funcionar alternativament cada cert temps. El 

control automàtic del sistema ha d‟assegurar que sempre hi hagi una bomba d‟aigua freda funcionant, 

però mai totes dues alhora, i tampoc sempre la mateixa. 

Cadascuna de les bombes disposa de les senyals: 

- OC: Senyal digital d‟entrada que dóna l‟ordre de posar en marxa la bomba. 

- RUN: Senyal digital de sortida que indica si la bomba es troba en funcionament. 

Les tasques del sistema respecte a les bombes d‟aigua freda són: 

- Donar ordre de posar en marxa la bomba (OC) en funció dels temporitzadors i de la seva disponibilitat. 

 

2.2.4. SISTEMA-01 

A continuació es descriurà l‟arquitectura del Sistema-01: equips que el formen, disposició dels mateixos 

i funcions que ha de realitzar. 

L‟equip de climatització del Sistema-01 està format per un equip AE, un equip CL i dos equips E. La 

disposició d‟aquests equips es mostra a la Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema del Sistema-01 

2.2.4.1. AE-16/01 

L‟equip AE-16/01 és de tipus AE, i per tant realitza el primer acondicionament de l‟aire exterior. Els 

elements dels quals disposa són: 

EQUIP AE-16/01 

EQUIP CL-16/01 

CONJUNT DE SALES DE SISTEMA-01 

EQUIP E-16/01 

EQUIP E-16/02 

AIRE EXTERIOR 

SALA 32116 SALA 32133 
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- CAC033005: Comporta de retorn 

- CAC033006: Comporta d‟expulsió d‟aire 

- CAC033007: Comporta de recirculació 

- CAC033008: Comporta d‟aire exterior 

- CAC033009: Comporta d‟impulsió 

- AE-16/01-FC2: Ventilador de cabal variable de retorn 

- AE-16/01-FC1: Ventilador de cabal variable d‟impulsió 

- ACC033339: Vàlvula regulable d‟aigua calenta 

- AFC033390: Vàlvula regulable d‟aigua freda 

- VLI033015: Vàlvula regulable de vapor 

- VLI033016: Vàlvula tot-o-res de vapor 

- PHS033103: Filtre d‟aire 

- FT03302: Sonda de cabal d‟aire de retorn 

- FT03301: Sonda de cabal d‟aire exterior 

- FT03304: Sonda de cabal d‟aire d‟impulsió 

- PT03310: Sonda de pressió d‟aire de retorn 

- TME03303: Sonda de temperatura i humitat d‟aire exterior 

- TME03306: Sonda de temperatura i humitat d‟aire d‟impulsió 

- TE03342: Sonda de temperatura d‟aire dins l‟equip 

Les regulacions que aquest equip ha de dur a terme són: 

- Pressió/Cabal de retorn: La pressió de l‟aire que retorna a l‟equip AE-16/01 provinent de les sales ha 

de tenir un valor determinat, que asseguri que la pressió de les sales és la correcta. Per altra banda per 

adquirir aquesta pressió el cabal d‟aire no ha de superar uns certs límits. En aquesta regulació, duta a 

terme a través del ventilador de retorn, s‟ha de regular la pressió de l‟aire, però sempre mantenint el 

cabal dins uns límits.  

- Cabal d‟impulsió: El cabal de l‟aire impulsat per l‟equip AE-16/01 cap a l‟equip CL-16/01 ha de regular-

se a una consigna determinada. L‟equip encarregat d‟aquest control és el ventilador d‟impulsió, el qual 

impulsarà un major cabal d‟aire si augmenta la seva velocitat. En aquest cas no és necessari cap 

control de la pressió. 

- Temperatura d‟impulsió: La temperatura de l‟aire impulsat ha de correspondre‟s amb la seva consigna. 

Per tal de dur a terme aquesta regulació s‟han d‟obrir o tancar les vàlvules de fred i de calor segons la 

lectura de la sonda de pressió present en el conducte d‟aire d‟impulsió. 
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- Humitat d‟impulsió: La regulació d‟humitat de l‟aire serà controlada a través de les vàlvules de fred i de 

vapor. Combinant aquestes vàlvules s‟ha d‟aconseguir que la humitat s‟aproximi a la seva consigna. En 

conseqüència, la vàlvula de fred està compartida per dues regulacions diferents: la de temperatura i la 

d‟impulsió. 

2.2.4.2. CL-16/01 

Els elements que formen l‟equip CL-16/01 són: 

- CAC033010: Comporta de retorn  

- CAC033011: Comporta d‟impulsió 

- CL-16/01-FC1: Ventilador de cabal variable 

- AFC033393: Vàlvula de cabal variable d‟aigua freda 

- PHS033104: Filtre d‟aire 

- PHS033105: Filtre d‟aire 

- FT03303: Sonda de cabal d‟aire d‟impulsió 

- TME03305: Sonda de temperatura i humitat d‟aire de retorn 

- TME03304: Sonda de temperatura i humitat d‟aire d‟impulsió 

Les regulacions d‟aquest equip són: 

- Cabal d‟impulsió: El cabal de l‟aire impulsat a les sales ha de ser regulat de manera que la quantitat 

d‟aire circulant per les sales es correspongui amb l‟establert. Per a dur a terme aquesta regulació, el 

ventilador de l‟equip CL-16/01 haurà de variar la seva velocitat en funció dels requeriments. 

- Temperatura de retorn/impulsió: Es requereix que la temperatura de l‟aire de retorn de les sales tingui 

una temperatura determinada. Per aconseguir aquesta temperatura, però, s‟ha d‟assegurar que l‟aire 

impulsat no supera uns certs límits. La regulació de l‟aire de retorn de les sales ha d‟assegurar que la 

temperatura de l‟aire impulsat a les sales es manté amb una consigna dins uns límits determinats, entre 

12 i 18 ºC. 

2.2.4.3. E-16/01 

L‟equip E-16/01 està format pels elements: 

- CAC032044: Comporta d‟expulsió 

- E-16/01-FC1: Ventilador de cabal variable 

- PT03249: Sensor de pressió d‟aire de la sala 32116 

- TME03219: Sensor de temperatura i humitat d‟aire de la sala 32116 

Aquest equip duu a terme una sola regulació: 
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- Pressió d‟expulsió: La pressió de l‟aire de la sala 32116 ha d‟estar regulada a una consigna 

determinada. El ventilador és l‟encarregat de dur a terme la regulació, a través de variar la seva 

velocitat de gir. 

2.2.4.4. E-16/02 

L‟equip E-16/02 disposa tan sols d‟un element: 

- E-16/02-FC1: Ventilador digital 

Cap regulació pot fer-se en aquest equip. La seva única funció és la d‟extreure aire de la sala 32133. 

2.2.4.5. SEQÜÈNCIES DE MARXA/PARADA 

El sistema de climatització del Sistema 01 requereix un conjunt de seqüències per tal de posar en 

marxa i parar els seus equips a partir d‟una sola ordre. Tots els elements de Sistema 01 que poden 

trobar-se en marxa o parats, per tant, rebran l‟ordre de marxa o parada segons una seqüència 

determinada. El que es pretén, per exemple, és que els ventiladors no es posin en marxa abans d‟obrir 

comportes, per evitar problemes amb el cabal d‟aire, o que s‟injecti vapor d‟aire en un sistema on no hi 

ha circulació. 

Les seqüències de marxa/parada del Sistema-01 i els detalls de cada seqüència expressats en grafcets 

estan mostrats en les Figures 5, 6, 7, 8 i 9: 

Seqüència de marxa/parada de tot el sistema 

    

Figura 5: Grafcet de la seqüència de marxa/parada del Sistema-01 
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Seqüència de marxa/parada del AE-16/01 

   

Figura 6: Grafcet de la seqüència de marxa del AE-16/01 
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Figura 7: Grafcet de la seqüència de parada del AE-16/01 
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Seqüència de marxa/parada dels CL-16/01, E-16/01 i E-16/02 

   

Figura 8: Grafcet de la seqüència de marxa dels CL-16/01, E-16/01 i E-16/02 
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Figura 9: Grafcet de la seqüència de parada dels CL-16/01, E-16/01 i E-16/02 

 

2.2.5. SISTEMA-02 
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Figura 10: Esquema del Sistema-02 

La diferència més important entre Sistema-01 i Sistema-02 és que el Sistema-02 disposa de 
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- CAC033015: Comporta d‟aire exterior 

- CAC033016: Comporta d‟impulsió 

- AE-17/01-FC2: Ventilador de cabal variable de retorn 

- AE-17/01-FC1: Ventilador de cabal variable d‟impulsió 

- ACC033340: Vàlvula regulable d‟aigua calenta 

- AFC033392: Vàlvula regulable d‟aigua freda 

- VLI033017: Vàlvula regulable de vapor 

- VLI033018: Vàlvula tot-o-res de vapor 

- PHS033111: Filtre d‟aire 

- FT03306: Sonda de cabal d‟aire de retorn 

- FT03308: Sonda de cabal d‟aire exterior 

- FT03305: Sonda de cabal d‟aire d‟impulsió 

- PT03312: Sonda de pressió d‟aire de retorn 

- PT03311: Sonda de pressió d‟aire d‟impulsió 

- TME03310: Sonda de temperatura d‟aire exterior 

- TME03307: Sonda de temperatura d‟aire d‟impulsió 

- TE03343: Sonda de temperatura d‟aire dins l‟equip 

Les regulacions que ha de dur a terme l‟equip AE-17/01 són: 

- Pressió/Cabal de retorn: La regulació a realitzar és la mateixa que la de pressió/cabal de 

retorn de l‟equip AE-16/01 de Sistema-01. Es vol aconseguir regular la pressió de l‟aire que 

retorna de les sales cap a l‟equip AE-16/01 però mantenint el cabal dins uns límits. 

- Pressió/Cabal d‟impulsió: A diferència de l‟equip AE-16/01, el ventilador d‟impulsió no ha de 

regular només el cabal de l‟aire que és impulsat, sinó també la pressió. Aquesta regulació serà 

del mateix tipus que la de l‟aire de retorn, considerant un cabal limitat per aconseguir la pressió 

desitjada. 

- Temperatura d‟impulsió: Les vàlvules de fred i de calor han de dur a terme la regulació tal que 

la temperatura de l‟aire impulsat s‟aproximi a la seva consigna.  

- Humitat d‟impulsió: La humitat és augmentada o disminuïda a través de les vàlvules de vapor i 

fred, de la mateixa manera que en l‟equip AE-16/01. 

2.2.5.2. CL-17/05 / E-17/02 

L‟equip CL-17/05 és anàleg a l‟equip CL-16/01 de Sistema-01. Els seus elements són els 

següents: 
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- CAC033019: Comporta de retorn  

- CAC033020: Comporta d‟impulsió 

- CAC033017: Comporta d‟aire de fumigació 

- CAC033018: Comporta d‟aire exterior 

- CAC033032: Comporta d‟expulsió de fumigació 

- CL-17/05-FC1: Ventilador de cabal variable 

- E-17/02-FC1: Ventilador de cabal fix d‟extracció 

- AFC033393: Vàlvula regulable d‟aigua freda 

- PHS033112: Filtre d‟aire 

- PHS033113: Filtre d‟aire 

- FT03307: Sonda de cabal d‟aire d‟impulsió 

- TME03309: Sonda de temperatura d‟aire de retorn 

- TME03308: Sonda de temperatura d‟aire d‟impulsió 

Les regulacions a dur a terme en aquest equip són: 

- Cabal d‟impulsió: El cabal d‟aire impulsat a les sales ha d‟estar regulat en la sortida del 

conducte. Tot i que posteriorment aquest es recondueix a diverses sales, el total d‟aire impulsat 

ha d‟estar regulat. 

- Temperatura de retorn/impulsió: Es requereix en aquest equip una regulació de temperatura 

que repercuteixi sobre la temperatura de l‟aire de retorn però mantenint la temperatura de l‟aire 

d‟impulsió dins uns límits entre 12 i 18 ºC. Aquesta regulació doble pretén evitar que si la sonda 

de temperatura de l‟aire d‟impulsió de l‟equip es troba espatllada (i per tant dóna un valor de 

temperatura mínim, fons d‟escala), la vàlvula de fred de l‟equip es tanqui totalment, provocant 

que la temperatura de l‟aire augmenti sense límit. Per aquesta raó s‟ha de mantindre un control 

sobre la temperatura de l‟aire de retorn, limitant la temperatura d‟impulsió 

2.2.5.3. CL-17/01 / E-17/03 – CL-17/02 / E-17/04 – CL-17/03 / E-17/05 – CL-17/04 / E-17/06 

Els equips CL d‟ús exclusiu per a una sola sala són idèntics entre ells, i molt semblants a 

l‟equip CL-17/05. Analitzarem i considerarem a partir d‟ara un únic equip, tenint en compte que 

els altres són anàlegs, amb els mateixos elements però amb diferent nom. Considerarem 

també l‟extractor corresponent com a part del mateix equip, ja que les seves funcions estan 

relacionades. Els elements de l‟equip CL-17/01 / E-17/03 són: 

- CAC032031: Comporta de retorn  

- CAC032032: Comporta d‟impulsió 

- CAC032037: Comporta d‟aire de fumigació 
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- CAC032035: Comporta d‟aire exterior 

- CAC032042: Comporta d‟expulsió de fumigació 

- CL-17/01-FC1: Ventilador de cabal variable 

- E-17/03-FC1: Ventilador de cabal fix d‟extracció 

- AFC032005: Vàlvula regulable d‟aigua freda 

- PHS03205: Filtre d‟aire 

- PHS03206: Filtre d‟aire 

- FT03310: Sonda de cabal d‟aire d‟impulsió 

- TME03227: Sonda de temperatura i humitat d‟aire de la sala 32123 

 Les regulacions de l‟equip CL-17/01 (l‟equip E-17/03 no en té cap) són: 

- Cabal d‟impulsió: El cabal de l‟aire impulsat a la sala 32123 ha de correspondre‟s a una 

consigna determinada.  

- Temperatura d‟impulsió: La temperatura de l‟aire de sortida, aire impulsat a la sala 32123, 

s‟ajustarà a una consigna determinada. Cap regulació de la temperatura de l‟aire de retorn és 

necessària, ja que en aquest cas es tracta de lectures de la mateixa sala, i per tant les 

temperatures d‟impulsió i retorn han de ser molt pròximes entre elles. 

2.2.5.4. E-17/01 

L‟equip E-17/01, anàlogament a l‟equip E-16/01 està format pels elements: 

- CAC032041: Comporta d‟expulsió 

- E-17/01-FC1: Ventilador de cabal variable 

- PT03250: Sensor de pressió d‟aire de la sala 32116 

- TME03226: Sensor de temperatura i humitat d‟aire de la sala 32122 

La regulació que ha de dur a terme aquest equip és: 

- Pressió d‟expulsió: La velocitat del ventilador d‟extracció ha de ser l‟adequada per mantindre 

en la sala 32122 una pressió constant pròxima a la seva consigna. 

2.2.5.5. SEQÜÈNCIES DE MARXA/PARADA I FUMIGACIÓ 

El Sistema-02 requereix de la mateixa manera que el Sistema-01 la programació de diverses 

seqüències de marxa/parada que assegurin que els equips es posen en marxa i es paren en 

els moments adequats i en la seqüència adequada. Aquest sistema, però, disposa d‟una 

funcionalitat de la qual no disposa el Sistema-01 i que requereix la programació de noves 

seqüències: la funció de fumigació. 
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A causa de les activitats dutes a terme en les sales del Sistema-02, tant les sales com els 

equips de climatització poden quedar contaminats amb microbis o bactèries, molt perjudicials 

per a la fabricació de les pomades. El mètode que s‟utilitza més sovint en aquest tipus de 

plantes farmacèutiques és la fumigació de sales i equips de climatització, mitjançant la injecció 

de productes tòxics a l‟aire que han de exterminar aquestes plagues. 

En la planta en qüestió es pretén que la fumigació pugui ser programada semi-automàticament. 

Per una banda els operaris preparen els productes fumigants, i els situen a l‟entrada d‟un 

conducte d‟aire, i per altra banda el sistema ha de deixar de regular magnituds climàtiques i 

adequar-se a l‟estat de fumigació (tancar o obrir les comportes pertinents) de forma automàtica 

quan se li indiqui que es durà a terme una fumigació.  

Els equips preparats per dur a terme fumigacions són els equips CL de Sistema-02. És per 

aquesta raó que aquests equips disposen tots ells d‟un equip de tipus E propi, que s‟utilitza a 

l‟hora d‟extreure l‟aire contaminat amb productes fumigants cap a l‟exterior del sistema. 

Quan el sistema ha de ser fumigat, les comportes d‟entrada d‟aire exterior de tots els equips CL 

s‟han de tancar, i obrir-se en el seu lloc les comportes d‟aire de fumigació. A través d‟aquestes 

comportes entra en el sistema aire amb productes fumigants. Els ventiladors analògics dels 

equips CL han de funcionar a màxima velocitat, evitant que l‟aire amb productes fumigants 

s‟estanqui. Les comportes d‟expulsió de fumigació han d‟obrir-se, i els ventiladors d‟extracció 

posar-se en marxa, de manera que l‟aire amb productes fumigants passi per les sales i sigui 

expulsat, en lloc de recirculat cap als equips CL. Quan s‟acabi de fumigar, el sistema ha de 

tornar al seu estat normal, on l‟aire que entra als equips CL prové de l‟equip AE, enlloc del 

conducte de fumigació, i l‟aire que retorna de les sales ho fa cap a l‟equip CL, enlloc de ser 

expulsat del sistema. 

Considerarem dos tipus d‟ordre de posada en marxa del sistema: marxa normal i marxa de 

fumigació. Segons el tipus d‟ordre, les seqüències d‟engegada dels equips seran diferents. 

L‟ordre de parada serà única. 

Les seqüències de marxa/parada i marxa/parada de fumigació que s‟han programat per al 

Sistema-02 s‟expressen en els següents grafcets, Figures 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17: 
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Seqüència de marxa/parada de tot el sistema 

 

Figura 11: Grafcet de la seqüència de marxa/parada del Sistema-02 
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Seqüència de marxa/parada del AE-17/01 

 

Figura 12: Grafcet de la seqüència de marxa del AE-17/01 
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Figura 13: Grafcet de la seqüència de parada del AE-17/01 
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Seqüència de marxa/parada i fumigació dels CL-17/05, E-17/01 i E-17/02 

 

Figura 14: Grafcet de la seqüència de marxa dels CL-17/05, E-17/01 i E-17/02 
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Figura 15: Grafcet de la seqüència de parada dels CL-17/05, E-17/01 i E-17/02 
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Seqüència de marxa/parada i fumigació dels CL-17/01 i E-17/03 

 

Figura 16: Grafcet de la seqüència de marxa i marxa fumigació dels CL-17/01 i E-17/03 
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Figura 17: Grafcet de la seqüència de parada dels CL-17/01 i E-17/03 
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2.3. SALES DEL SISTEMA 

2.3.1. INTRODUCCIÓ SOBRE LES SALES 

La segona gran arquitectura, que la programació dels sistemes 1 i 2 considera, és el sistema 

de sales blanques de la planta. De la mateixa manera que amb els equips de climatització, les 

sales es troben separades en dos sistemes, i cada sistema de sales rep l‟aire que impulsen els 

seus equips de climatització. 

Les sales que formen part d‟aquest sistema són sales blanques, o sales netes, amb sistemes 

de climatització propis que asseguren que aquestes disposen d‟un clima i una netedat regulats. 

Les parets i sostres d‟aquestes plantes estan formats per fibra de vidre recoberta amb làmines 

uniformes d‟alumini. Aquests materials permeten que puguin considerar-se com a sales 

aïllades, i les condicions d‟una sala no afectin a les seves sales contigües. 

Les sales es troben separades en dos sistemes perquè els requeriments de netedat són 

diferents en funció de la funció que ha de dur a terme la sala. Les sales de Sistema-01 són de 

Clase C, mentre que les de Sistema-02 són de Clase B. Aquesta classificació significa que les 

sales de Sistema-02 tenen majors restriccions en quant a netedat que les sales de Sistema-01. 

Tot i les diferents activitats que s‟hi desenvolupen, la majoria de sales d‟ambdós sistemes 

seran tractades pel programa del PLC de la mateixa manera. Gran part de les sales disposen 

d‟indicadors i sensors per als quals es realitzarà un control, i només algunes sales introdueixen 

excepcions. 

En aquest apartat veurem primerament els elements de les sales, començant per les sales 

genèriques i particularitzant per les excepcions, i posteriorment ens centrarem en els elements 

de les portes, amb el mateix procediment. 

 

2.3.2. SISTEMA DE SALES 

2.3.2.1. LECTURES DE SALA 

En totes les sales de Sistema-01 i Sistema-02, excepte en la sala 32116 de Sistema-01, es 

disposa d‟un sensor de temperatura/humitat i d‟un sensor de pressió relativa de l‟aire.  

SONDA TEMPERATURA/HUMITAT: 

El sensor de temperatura/humitat proporciona dues lectures al sistema: la temperatura en 

graus centígrads de la sala, i la humitat absoluta de l‟aire de la sala. Aquestes dues lectures 

seran introduïdes en el PLC, per tal de monitoritzar les magnituds a través del terminal 

d‟operador. Una altra funció que duen a terme és la de generar alarmes i alertes per nivell 

massa elevat o massa baix, i de dur a terme les regulacions necessàries, en el cas de la 

temperatura. 
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Tot i que l‟aire introduït a les sales provingui dels equips de climatització, amb una humitat i una 

temperatura regulades, és necessari tornar a mesurar aquestes magnituds en cada sala. Les 

raons són diverses: la distància entre el conducte d‟aire entre l‟equip i la sala pot ser molt gran i 

per tant pot variar la temperatura, hi pot haver fugues d‟aire exterior cap a les sales, o fins i tot 

l‟activitat que es realitzi a la sala pot fer variar la temperatura o la humitat (per exemple, una 

sala amb un forn farà que augmenti la temperatura del seu aire). 

SONDA PRESSIÓ: 

El sensor de pressió envia al PLC la lectura de pressió relativa de l‟aire en Pascals, considerant 

pressió zero a l‟exterior dels sistemes. Aquesta lectura també ha de ser monitoritzada en el 

SCADA, i també ha de generar alarmes quan es detecti que el seu nivell és massa baix. 

Mantenir una pressió suficientment elevada és vital a l‟hora d‟assegurar la netedat de les sales. 

En aquesta planta els nivells de pressió que ha de tenir cada sala estan establerts, i 

corresponen als valors de la Figura 18: 

 

Figura 18: Nivells de pressió de les sales 
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La raó que ha motivat els diferents nivells de pressió de les sales ve donada pel flux d‟aire 

entre sales quan s‟obren les seves portes. Quan dues sales contigües queden unides per una 

porta oberta, la pressió d‟ambdues s‟iguala. En aquest procés d‟igualació, l‟aire de la sala amb 

major pressió és expulsat cap a la sala amb pressió menor. Per aquesta raó, una sala amb alts 

requeriments de netedat, com per exemple les sales 32123, 32124, 32125 i 32126, no poden 

admetre que entri aire del passadís quan s‟obre la porta de la sala, i per tant han de tenir una 

pressió més elevada que la del passadís. De la mateixa manera, en tractar-se el Sistema-02 

com Clase B, més net que el Sistema-01 que és Clase C, les unions entre els dos sistemes han 

d‟assegurar que l‟aire sempre vagi del Sistema-02 cap al Sistema-01, però mai al revés. Amb 

aquests raonaments, i tenint en compte l‟activitat que s‟ha de desenvolupar en cada sala, 

queden definides les pressions relatives de sala de la Figura 18. 

El programa del PLC haurà d‟assegurar que la pressió relativa entre sales veïnes no baixi per 

sota d‟un nivell establert, per assegurar que la “brutícia” d‟una sala no entri a una sala més 

neta. 

2.3.2.2. INDICADORS DE SALA 

Totes les sales de Sistema-01, amb excepció de la sala 32116, i totes les sales de Sistema-02 

disposen d‟un panell amb quatre indicadors lumínics de diferents colors: verd, blau, vermell i 

groc. La funció d‟aquests indicadors és: 

- Indicador verd (Indicador de Sala): En una situació normal sense alarmes ni avisos el 

indicador verd es troba encès, indicant que tot és correcte. En cas de que es produís un avís de 

qualsevol tipus en la sala, el indicador ha de encendre‟s intermitentment per tal d‟indicar que hi 

ha avís, i en cas de produir-se una alarma ha d‟apagar-se del tot.  

- Indicador blau (Indicador de Pressió): L‟indicador blau ha d‟estar apagat en una situació 

normal sense alarmes ni avisos. En cas de haver-hi un avís de pressió a la sala ha de 

encendre‟s intermitentment, i en cas d‟haver-hi una alarma de pressió ha de quedar-se 

permanentment encès. 

- Indicador vermell (Indicador de Temperatura): L‟indicador de temperatura es troba apagat en 

una situació sense alarmes ni avisos. En cas d‟avís de temperatura ha d‟encendre‟s 

intermitentment i en cas d‟alarma de temperatura ha de mantenir-se permanentment encès. 

- Indicador groc (Indicador d‟Humitat): L‟indicador groc també es manté apagat si no hi ha 

situació d‟alarma ni avís. S‟encén intermitentment quan es produeix un avís d‟humitat, i es 

manté permanentment encès en cas d‟alarma d‟humitat. 

Els indicadors blau, vermell i groc poden estar encesos alhora, en mode permanentment o 

intermitentment, ja que no hi ha cap relació entre ells. L‟indicador verd, per la seva banda, ha 

de representar el pitjor cas d‟alarmes i avisos, és a dir, en cas de produir-se l‟avís d‟una 

magnitud de sala, i alhora l‟alarma d‟una altra, aquest s‟ha d‟apagar, obeint l‟indicador més 

restrictiu, que és el que indica l‟alarma.  
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Per altra banda, la sala 32116 de Sistema-01 no disposa de cap indicador ni de cap lectura de 

sala. En aquesta sala no es manté cap control ni cap avís de temperatura, humitat o pressió. 

Un altre tipus d‟indicador present en algunes de les sales són els “buzzers” o indicadors 

acústics de porta oberta. Aquests indicadors, mitjançant una alarma sonora, s‟activaran quan 

alguna de les portes de la sala porti oberta més estona que la predeterminada. Les sales que 

disposen de buzzer estan indicades en la Figura 19. En alguns casos, una porta oberta pot 

activar dos buzzers diferents. En altres casos es suposa que l‟activació d‟un sol buzzer serà 

suficient per alertar a les persones que han obert la porta, es trobin al costat de la porta que es 

trobin.  

 

Figura 19: Indicadors acústics (buzzers) de sales 

2.3.2.3. REGULACIONS DE SALA 

En totes les sales de Sistema-01, excepte la sala 32116, i en totes les de Sistema-02 excepte 

les sales 32123, 32124, 32125 i 32126, s‟ha de dur a terme una última regulació de 

temperatura. Aquestes sales disposen d‟un calefactor en el seu conducte d‟aire que permet 

acabar d‟ajustar la temperatura de l‟aire de cada sala. 

El calefactor d‟una sala disposa de la següent senyal elèctrica de control: 

- AO: Senyal analògica d‟entrada que conté l‟ordre de funcionament del calefactor, entre 0 i 

100%. 

La regulació de temperatura de sala es durà a terme amb un PID, la sortida del qual regirà el 

comportament del calefactor. 
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Aquesta regulació és necessària perquè la temperatura de l‟aire pot haver variat dins el 

conducte, depenent de per a on passa el conducte de l‟aire, o la pròpia sala també pot estar 

produint calor o fred. Al tractar-se només d‟un calefactor, i no d‟un refredador, l‟aire que surti 

dels equips climatitzadors tindrà en realitat una consigna de temperatura lleugerament inferior a 

la que es desitgi tenir a les sales, de 19ºC. En cas de que l‟aire no s‟escalfi pel camí, ni a la 

sala, la lectura de temperatura de la sala determinarà que l‟aire té una temperatura massa 

baixa i per tant es donarà una senyal AO alta al calefactor. En cas de produir-se calor en algun 

lloc del camí de l‟aire, el calefactor haurà de treballar en menys intensitat, o fins i tot apagar-se. 

La sala 32116 de Sistema-01 no disposa de calefactor de sala, ja que tampoc té una lectura de 

temperatura de sala que li indiqui si és necessari escalfar l‟aire. 

Les sales 32123, 32124, 32125 i 32126 no tenen calefactor de sala perquè tot un equip CL 

treballa exclusivament per elles. En aquests casos, la lectura de la temperatura de sala és 

utilitzada per a regular la vàlvula de fred del seu equip CL (es tracta del mateix sensor, situat en 

el conducte entre la sala i l‟equip), i per tant aquest equip ajusta directament la temperatura de 

sala, en lloc de la temperatura de sortida de l‟equip.  

2.3.2.4. IL·LUMINACIÓ DE SALES 

Al sistema de control del clima de la planta també se li demanen controls de processos, com 

les seqüències de marxa/parada dels equips de climatització, o com el control automatitzat 

d‟il·luminació de les sales. La raó d‟aquesta automatització és evitar haver de posar a cada sala 

un interruptor per la llum, ja que aquests poden ser focus de brutícia, i els operaris de la planta 

es veuen obligats a tocar-los abans i després de desenvolupar les seves tasques. 

Per aquesta raó es requereix que la llum de les sales s‟encengui o s‟apagui a través del 

software de supervisió del sistema SCADA, i a les sales no hi hagi cap interruptor. Al SCADA 

no es disposarà però de l‟interruptor de la llum de totes les sales, sinó de grups de sales que 

s‟han d‟il·luminar alhora. La divisió de les sales en grups d‟il·luminació correspon a les sales a 

on es duu a terme operacions relacionades entre elles, tals que si és necessària la il·luminació 

d‟una sala, probablement també calgui la de les altres sales del subconjunt. 

Els grups d‟il·luminació del Sistema-01 són: 

- LUZ_C1: Sales 32100 i 32101 

- LUZ_C2: Sales de la 32102 a la 32109 

- LUZ_C4: Sales de la 32113 a la 32117 

I els grups de Sistema-02 són: 

- LUZ_C3: Sales de la 32118 a la 32122 i de la 32127 a la 32132 

- LUZ_C5: Sala 32123 

- LUZ_C6: Sala 32124 
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- LUZ_C7: Sala 32125 

- LUZ_C8: Sala 32126 

Les sales que no estan contingudes en els subconjunts de cap dels sistemes són sales que 

disposen d‟un interruptor normal per encendre la llum dins la pròpia sala, i per tant no són 

iluminacions automatitzades. És el cas d‟alguna sala de Sistema-01 amb menys restriccions de 

netedat. 

 

2.3.3. SISTEMA DE PORTES 

Independentment de les lectures i indicadors de les sales, cada porta de la planta disposa d‟un 

sistema de sensors i actuadors propis. El control automatitzat a través del PLC d‟aquestes 

portes permetrà mantenir el control d‟accés a les sales. 

La planta disposa de dos tipus de portes diferents: portes sense enclavament i portes 

enclavables. La disposició de les portes es pot veure en la Figura 1 (disposició de les sales). 

2.3.3.1. PORTES SENSE ENCLAVAMENT 

El primer tipus de portes presents en el sistema són les portes que no tenen enclavament. 

Aquestes disposen de dos indicadors lumínics vermells just a sobre de la porta, situats 

cadascun a un costat de la porta. Ambdós indicadors actuen com un d‟únic, però és necessari 

disposar de dos d‟ells per tal de que siguin vistos en ambdós costats de la porta. 

Els inidicadors vermells s‟il·luminen intermitentment per avisar de que una porta ha quedat 

oberta més temps del previst. La seva funció és la mateixa que la dels “buzzers” presents en 

algunes de les sales. En aquest cas, però, identifiquen la porta que ha quedat oberta. 

2.3.3.2. PORTES ENCLAVABLES 

Les portes enclavables disposen, igual que les portes sense enclavament, d‟un indicador 

lumínic vermell que quan està intermitent indica que la porta ha quedat oberta. Aquest mateix 

indicador, però, duu a terme una altra funció, la d‟indicar porta enclavada. 

Una porta enclavable disposa d‟un electroimant que té tanta força de retenció que aquesta no 

pot ser oberta per una persona. Quan l‟electroimant es troba desenclavat la porta pot ser oberta 

i tancada com una porta normal. La raó de la utilització de portes amb electroimants és la del 

control d‟accés a les sales del sistema. 

CONTROL D’ACCÉS A SALES 

La presència de portes enclavables entre elles està íntimament relacionada amb les 

restriccions de pressió de les sales. 

Diverses sales del Sistema 1 i 2 són utilitzades com a passadís entre dues sales. Dins d‟aquest 

grup s‟hi troben les sales que uneixen l‟exterior amb l‟interior dels sistemes i les sales que 
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uneixen Sistema-01 amb Sistema-02. Aquestes “passarel·les” uneixen dues sales amb 

consignes de pressió molt diferents, com és l‟exemple d‟una sala qualsevol amb consigna de 

pressió elevada i una sala exterior (amb consigna de pressió diferencial zero). La sala que fa la 

funció de passarel·la ha de garantir la circulació d‟aire de la sala a l‟exterior, per tant la seva 

consigna de pressió és un valor intermig.  

Quan una porta s‟obre, es crea un moviment d‟aire de la sala amb major pressió cap a la sala 

amb menor pressió. Per evitar un corrent d‟aire exagerat entre sales, les diferències de pressió 

entre sales contigües no poden ser gaire elevades (la major diferència de pressió entre sales 

contigües es troba al Sistema-01 i és de 30 Pascals). Una diferència major podria provocar 

grans corrents d‟aire entre sales, amb els consegüents problemes.  

Tot i assignar consignes de pressió que respectin aquest límit, podrien ocórrer situacions en les 

quals les condicions no es complissin. L‟exemple més clar seria el cas en que una d‟aquestes 

sales que fa la funció de passarel·la té totes dues portes obertes alhora. En aquesta situació, hi 

ha contacte directe entre una sala amb pressió molt baixa (o nul·la) i una sala amb alta pressió. 

Tenint en compte les grans diferències de pressió entre sales, si determinades portes fossin 

obertes alhora podrien aparèixer diferències de pressió de fins a 80 Pascals.  

Per evitar aquest problema es defineixen els enclavaments funcionals d‟una porta. Aquestes 

portes disposen d‟un electroiman, el qual magnetitza la porta quan té tensió i la desmagnetitza 

quan no en té. La força de l‟electroimant és el suficientment elevada per que quan la porta està 

magnetitzada, per a una persona es faci impossible obrir-la. Amb aquest mètode, i aplicant la 

lògica necessària, es pot imposar que certes portes no puguin ser obertes en funció de l‟estat 

d‟altres portes.  

Seguint amb l‟exemple de les sales “passarel·la”, les seves dues portes han de ser del tipus 

enclavables, tal que si una d‟elles es troba oberta l‟altra no pugui obrir-se, i viceversa. Aquest 

és el cas de la sala 32103 del Sistema-01, que fa de passarel·la entre l‟exterior i el passadís del 

Sistema-01. Les dues portes de la sala són enclavables entre elles, i han d‟assegurar que els 

salts de pressió seran de 15 Pascals quan s‟obri la porta exterior o de 22 Pascals quan s‟obri la 

porta interior, però en cap moment serà possible la situació en la qual ambdues portes es trobin 

obertes i el salt sigui de 37 Pascals.  

Els enclavaments estan situats estratègicament en les sales a on la variació de pressió és més 

elevada, és a dir, sales amb accés a l‟exterior i sales que uneixen els dos sistemes. En alguns 

casos la transacció entre exterior i interior inclou més d‟una sala, i per tant els enclavaments 

estan encadenats. És el cas de les sales 32104, 32105 i 32106 del Sistema-01. Per aquestes 

sales, que uneixen l‟exterior amb el passadís del Sistema-01, el control és exhaustiu fins al 

punt de que cada sala està enclavada amb la sala contigua. En aquest exemple la situació en 

la qual hi hagi corrent d‟aire entre tres sales no està permesa, sinó que cada cop que 

s‟accedeix a una de les sales s‟ha d‟haver tancat la porta d‟entrada per tal de poder obrir la de 

sortida, i a més la sala següent ha de trobar-se tancada per tal de poder-hi accedir. La mateixa 

situació es reflecteix en les sales 32127, 32128, 32129, 32130, 32131 i 32132 del Sistema-02, 



Pàgina | 50  
 

on els enclavaments de les sales es solapen, i una porta oberta enclava portes de més d‟una 

sala. 

Per evitar l‟obertura de dues portes enclavables entre elles alhora, en repòs totes les portes 

amb enclavament s‟han de trobar magnetitzades. Per procedir a l‟obertura d‟una d‟elles s‟ha de 

pitjar un botó de Request present al costat de les portes. Si les condicions per l‟obertura de la 

porta es compleixen, aleshores l‟electroimant s‟ha de desactivar durant uns segons i la porta 

pot ser oberta. Si aquestes condicions no es compleixen, l‟electroimant segueix imantant la 

porta. Per motius de seguretat, les portes amb enclavament disposen també d‟un altre polsador 

anomenat polsador d‟Emergency, el qual provoca una desmagnetització directa de la porta, 

sigui quin sigui l‟estat de les altres portes. Aquest polsador ha de ser utilitzat només en cas 

d‟emergència, és a dir, quan els operaris necessiten sortir de les sales, com per exemple en 

cas d‟incendi.  

En aquestes portes els indicadors vermells (a ambdós costats de la porta) es mantenen 

encesos fixes si la porta es troba enclavada, és a dir, una de les portes que s‟enclava amb ella 

es troba oberta. L‟indicador s‟encén intermitentment si la porta ha estat oberta més temps del 

previst, com en les portes sense enclavament. 

Les portes amb enclavament disposen també d‟un altre indicador lumínic de color verd: 

l‟indicador verd s‟ha de mantindre permanentment encès si la porta està desmagnetitzada, és a 

dir, si s‟ha polsat el Request i s‟ha donat permís d‟obertura de porta. Quan aquest estigui 

intermitent, indica que la porta està desmagnetitzada per emergència, és a dir, que s‟ha 

desmagnetitzat a causa de que s‟ha polsat el Emergency. 

El programa del PLC ha d‟encarregar-se de dur a terme la lògica necessària per la 

desmagnetització de les portes enclavables i per l‟activació de buzzers i indicadors lumínics. 
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3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

3.1. INTRODUCCIÓ AL SISTEMA HARDWARE I DIMENSIONAT 

La planta de pomades descrita anteriorment serà controlada mitjançant dos PLCs 

(Programable Logic Controler), un per a cada sistema, i per diversos elements externs amb 

comunicació als PLCs. L‟arquitectura del sistema de control el mostra la Figura 20: 

 

Figura 20: Instal·lació hardware del sistema 
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Els dos PLCs (CPU Quantum) estan units a un servidor de dades, a un servidor de pomades i a 

8 clients de pomades mitjançant una xarxa Ethernet. El servidor i els clients de pomades són 

els ordinadors situats en la planta que disposen d‟un software de monitorització, control i 

adquisició de dades (SCADA), a través dels quals es pot visualitzar l‟estat del clima del 

sistema, així com produir-hi canvis. El servidor de dades és el servidor encarregat de 

l‟emmagatzematge d‟alarmes històriques i missatges del sistema. Aquests elements no formen 

part de l‟àmbit d‟aquest projecte fi de carrera, ja que es corresponen a la programació del 

software SCADA, no a la programació del sistema de control. Durant la programació del 

sistema, però, es consideraran aspectes com per exemple l‟adreçament de variables que han 

de ser compatibles amb el sistema de monitorització SCADA.  

 

3.1.1. PROTOCOLS DE COMUNICACIONS 

A continuació es descriuen els diferents protocols de comunicacions utilitzats en el sistema: 

3.1.1.1. ETHERNET 

El protocol de comunicacions Ethernet és un dels protocols més utilitzats avui en dia en 

comunicacions. Aquest protocol es basa en l‟enviament i recepció, a través d‟una xarxa, 

d‟informació agrupada en trames, on l‟estructura d‟una trama és la mostrada per la Figura 21: 

 

Figura 21: Trama Ethernet 

- Preamble: El preamble és una trama composta per uns i zeros alternats que permet al destí 

de la comunicació sincronitzar-se amb l‟origen. 

- Destination Address: L‟adreça de destí informa sobre quin és el destinatari de la trama.  

- Source Address: És l‟adreça de l‟objecte que envia la trama. 

- Frame Length: Informa sobre quina és la longitud de les dades, que es pot trobar entre 0 i 

1500 bytes. 

- Data: Aquesta secció de trama conté la informació que es vol transmetre. 

- Pad: Aquesta part de la trama omple bits en cas d‟haver-hi una secció de dades massa curta, 

fins a arribar a 46 bytes. La raó d‟aquest mínim de 46 bytes de dades recau en el mecanisme 

de detecció de col·lisions CSMA/CD, segons el qual l‟objecte que envia una trama ha d‟esperar 

un cert temps fins a interpretar que la trama s‟ha perdut. Aquest temps correspon al que ha de 

trigar la trama en recòrrer dues vegades el camí entre transmissor i receptor. La longitud de 46 

bytes és el mínim establert, i per tant si les dades ocupen menys espai, Pad compensa fins 

arribar als 46.  
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- Checksum: El checksum s‟utilitza per detectar errors en la trama, a través de dur a terme una 

operació entre els bits de la trama en el receptor, i comparar-la amb el resultat de la mateixa 

operació que ha realitzat el transmissor, valor que es troba contingut en l‟espai destinat al 

Checksum. 

El protocol Ethernet està molt extés en les comunicacions entre ordinadors i amb Internet. En 

aquest projecte s‟utilitzen dues xarxes d‟Ethernet, una d‟elles per connectar el PLC amb els 

ordinadors i el servidor de dades, i l‟altra per connectar el PLC amb les illes distribuïdes 

Advantys, explicades més endavant. El PLC contarà amb dues adreces Ethernet diferents, de 

manera que les dues xarxes Ethernet quedin diferenciades. 

3.1.1.2. MODBUS 

El protocol Modbus és un protocol de comunicacions basat en una estructura mestre/esclaus 

de comunicació asíncrona. Existeixen dos grans tipus de protocol Modbus: amb codificació 

ASCII o codificació RTU. La codificació ASCII és llegible però menys eficaç que la codificació 

RTU, no llegible però més compacta. 

Les trames de comunicació del protocol Modbus, utilitzant codificació RTU, segueixen el 

següent esquema, mostrat en la Figura 22: 

 

Figura 22: Trama Modbus 

- Nº esclavo: El número d‟esclau conté la referència de l‟objecte que està comunicant amb el 

mestre. Es poden adreçar fins a un màxim de 63 esclaus. 

- Código de Operación: Aquest codi conté el tipus d‟operació que ha de ser realitzada amb la 

trama: lectura, escriptura, configuració… 

- Datos: El camp de dades conté les dades a ser llegides, escrites o els paràmetres de 

configuració perquè l‟esclau pugui dur a terme l‟operació indicada en els bit anteriors. 

- CRC: El CRC és un checksum codificat ASCII, i el resultat d‟un conjunt d‟operacions 

polinòmiques en codificació RTU. Té la mateixa funció que un checksum: detectar errors en la 

trama. 

El protocol Modbus, creat per l‟empresa Modicon i d‟ús lliure, va ser dissenyat per a la connexió 

de dispositius electrònics industrials i actualment està molt extès en la comunicació entre PLCs 

gràcies a la seva senzilla implementació. Les trames Modbus poden ser transmeses a través 

de port sèrie i a través d‟Ethernet. En aquest projecte, les passarel·les Modbus/Ethernet 

permeten l‟encapsulació de les trames Modbus dins les trames Ethernet. 



Pàgina | 54  
 

3.1.2. ELEMENTS DE L’ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

A continuació es descriuen els elements més importants de l‟arquitectura descrita en el inici de 

l‟apartat d‟arquitectura del sistema de control: 

- CPU Quantum: És el PLC que duu a terme el control del clima de la planta. En l‟apartat 

següent es detallaran les seves característiques. 

- Terminal Magelis: El terminal „Magelis‟ és un terminal d‟operador, és a dir, una pantalla tàctil 

situada en la porta dels armaris elèctrics a través de la qual es pot monitoritzar i supervisar el 

sistema de la mateixa manera que el software SCADA. Aquests terminals estan pensats per a 

ser utilitzats en cas d‟emergència pels propis operaris de la planta, i pemeten dur a terme 

manualment accions com parar o posar en marxa elements dels equips de climatització, o 

visualitzar l‟estat del sistema o alarmes. 

- DPCs: Els DPCs (Diferential Pressure Control) són els elements que duen a terme el control 

de pressió de les sales. Aquests elements disposen d‟una bomba de pressió amb la qual 

augmenten o disminueixen la pressió de la sala segons la consigna de la qual disposen. Són 

equips que funcionen de forma independent, amb la seva pròpia lògica de funcionament, però 

estan connectats al PLC per tal de proporcionar-li les dades de pressió i de consigna de pressió 

de cada sala (setpoint), de manera que a través del PLC es detecti la diferència entre pressió i 

setpoint de pressió i per tant es puguin detectar les situacions d‟alarma per pressió. Aquests 

equips estan comunicats entre ells per protocol Modbus. La comunicació entre PLC i DPCs, 

però, es durà a terme a través d‟una passarel·la Modbus/Ethernet, la qual encapsula les trames 

Modbus en trames Ethernet perquè aquestes puguin pertànyer a la xarxa IP des d‟on el PLC es 

comunica amb altres elements externs, com les illes Advantys. 

- Illes Advantys: Les illes Advantys són un sistema de distribució de mòduls d‟entrades i 

sortides per al PLC. Les illes Advantys contenen mòduls que permeten la introducció de 

senyals elèctriques i que fan arribar el seu valor al PLC a través de protocol Ethernet, i mòduls 

que permeten fer arribar valors provinents del PLC a cables de coure que proporcionen valor a 

les entrades d‟elements elèctrics del sistema. Les illes Advantys complementen les entrades i 

sortides elèctriques del PLC. 
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3.2. DESCRIPCIÓ I DIMENSIONAT DEL PLC 

3.2.1. INTRODUCCIÓ SOBRE ELS PLCS 

Les inicials PLC provenen de les paraules Programable Logic Controller, en català Controlador 

Lògic Programable. Un PLC és en síntesi un ordinador adequat per a treballar en 

automatització de processos. A diferència dels ordinadors normals, un PLC està dissenyat per 

admetre una gran quantitat d‟entrades i sortides de diversos rangs de valors, i per treballar en 

ambients poc recomanables: ambients amb temperatures elevades, radiacions, brutícia 

ambiental, etc.  

Els primers PLCs van aparèixer l‟any 1968 de la mà de General Motors, per tal de substituir els 

centenars de relés que controlaven les cadenes de muntatge dels automòbils. Un relé podia 

controlar una sola senyal digital, obrint o tancant un circuit elèctric. En una cadena de muntatge 

complexa, com la d‟un automòbil, s‟havia de fer ús d‟una gran quantitat de relés, i aquests 

havien de canviar de posició cada cop que es canviava el model del cotxe fabricat. Per evitar 

aquests inconvenients es van crear els PLCs, amb l‟objectiu de dur a terme les mateixes 

funcions que els relés, però de manera que poguessin ser programats en un únic element. 

Partint d‟aquesta base, el primer llenguatge de programació de PLCs va ser el llenguatge 

Ladder, o llenguatge de relés i bobines, basat precisament en l‟ús de relés activats per una 

senyal que provoca l‟activació d‟una altra senyal. 

Avui en dia els PLCs poden ser programats en multitud de llenguatges diferents, com 

llenguatge de blocs, seqüències, etc. El llenguatge Ladder, però, segueix present en la 

programació de molts sistemes d‟automatització, ja que la seva lògica és senzilla i s‟aproxima 

més a la distribució elèctrica que tindrien les senyals si no hi hagués el PLC. 

Els PLCs de gamma alta estan dividits en mòduls: mòduls de comunicacions, mòduls 

d‟entrades o sortides, mòduls d‟alimentació, mòduls de comunicació, etc, de manera que la 

quantitat de mòduls pot variar en funció de les necessitats del procés que s‟ha d‟automatitzar. 

La CPU que actúa com a cervell del PLC sempre està formada per la mateixa estructura: 

- Processador: format pel microprocessador encarregat de dur a terme les operacions lògiques, 

aritmètiques i de transferir l‟informació, el rellotge del sistema, mitjançant el quel es pren la 

base per als temporitzadors i altres circuits interns auxiliars. 

- Memòria monitor del sistema: és una memòria de tipus ROM que guarda el programa. Inclou 

rutines d‟inicialització, de test i resposta a errors, d‟intercanvi d‟informació amb unitats exteriors 

i de lectura i escriptura. 

- Circuits auxiliars.  

El PLC requereix també la presència d‟una unitat de programació que disposi del software 

adient i d‟una interfície que permeti la comunicació cap al PLC.  
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3.2.2. DESCRIPCIÓ DEL PROCESSADOR 

El sistema de control dels sistemes especificats per a la supervisió de la planta s‟ha dut a terme 

a través d‟un PLC de la marca Schneider Electric per a cadascun dels sistemes.  

Aquest model de PLC està format per una CPU Quantum i diversos mòduls externs de 

comunicacions, entrades i sortides. Les CPUs Quantum són els processadors més avançats 

dels quals disposa Schneider Electric. Disposen de més capacitat a l‟hora de tractar variables 

en temps real i més disponibilitat en quant a processament digital, que altres models de CPUs 

de la mateixa marca. Permeten també més flexibilitat amb les comunicacions del PLC cap a 

l‟exterior. 

Un dels requeriments del projecte ha estat la utilització d‟un PLC de la marca Schneider 

Electric. Del seu catàleg s‟han escollit les CPUs Quantum per els avantatges descrits 

anteriorment. Les opcions disponibles en el catàleg de CPUs Quantum són les mostrades per 

la Taula 1: 

 140CPU31110 140CPU43412U 140CPU65150 40CPU65160 40CPU67160 

PROCESSADOR      

Model 486 486 Pentium Pentium Pentium 

Velocitat rellotge 66 MHz 66 MHz 166 MHz 266 MHz 266 MHz 

Ports de 
comunicacions 
integrats 

2 Modbus 
(RS-232/RS-
485) 
1 Modbus plus 
(RS-485) 
 

2 Modbus (RS-
232/RS-485) 
1 Modbus plus 
(RS-485) 
 

1 Modbus 
(RS-232/RS-
485) 
1 Modbus plus 
(RS-485) 
1 USB 
1 Ethernet 

1 Modbus 
(RS-232/RS-
485) 
1 Modbus plus 
(RS-485) 
1 USB 
1 Ethernet 

1 Modbus 
(RS-232/RS-
485) 
1 Modbus plus 
(RS-485) 
1 USB 
1 Ethernet 
(port HSBY) 

MEMORIA      

RAM 2 Mbyte 2 Mbyte 2 Mbyte 2 Mbyte 2 Mbyte 

Memòria de 
programa 

400 Kbyte 800 Kbyte 512 Kbyte 1024 Kbyte 1024 Kbyte 

Memòria de 
programa max 
amb tarja externa 

- - 7168 Kbyte 7168 Kbyte 7168 Kbyte 

Taula 1: Models de CPU de la gamma Quantum de Schneider Electric 

El processador escollit per al projecte és la 140 CPU 651 50. El processador disposa d‟una 

memòria RAM de 2 Mbytes, memòria ROM de 512 kBytes, ampliable fins a 7,2 Mbytes, i 

treballa a una freqüència de rellotge de 166 MHz. Existeixen en el mercat dos models de CPU 

Quantum més evolucionats que el model escollit, però per al projecte en qüestió la CPU 

escollida és suficientment ràpida i adequada, i també disposa dels ports de comunicacions 

necessàris. Per altra banda s‟ha de tenir present que és més econòmica. 

Al tractar-se d‟un projecte de grans dimensions, ha estat necessari equipar la CPU amb una 

targeta de memòria RAM externa de 3 Mbytes, del model TSX MRP C 003M, que s‟encarrega 

d‟emmagatzemar variables del programa i disposa de dues piles internes capaces de 

mantindre el programa carregat a la targeta de memòria quan el PLC s‟apaga. La distribució de 

la memòria del PLC, amb targeta de memòria, segueix l‟esquema de la Figura 23: 
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Figura 23: Distribució de memòria amb PCMCIA 

En cas de no disposar de la targeta PCMCIA, totes les dades quedarien emmagatzemades a la 

memòria RAM interna. En aquest cas, però, la targeta PCMCIA emmagatzema el codi del 

programa i el valor de les constants, deixant més espai lliure en la memòria RAM interna per a 

allotjar les variables (Located data (variables amb adreça) i Unlocated data (variables sense 

adreça)) i els blocs de funcions.  

La 140 CPU 651 50 disposa d‟un display i d‟un teclat per tal de configurar paràmetres bàsics 

del processador, dues ranures per targetes de memòria externa, port USB, port Ethernet, port 

Modbus i port Modbus Plus. La CPU està dissenyada per poder ser connectada a diversos 

mòduls externs que duen a terme funcions d‟alimentació, comunicació amb l‟exterior i d‟entrada 

i sortida de variables. Per tal de connectar la CPU als mòduls externs, s‟ha requerit l‟ús d‟un 

bastidor (backplane) model XBP 016 00, que suporta fins a 16 mòduls connectats entre ells. 

Els mòduls externs connectats a la CPU, i les seves descripcions, són: 

Mòdul d’alimentació: 140 CPS 114 20 

Aquest mòdul d‟alimentació proporciona voltatge continu de 5,1 V a partir dels 230 V de corrent 

alterna de la xarxa elèctrica. El corrent màxim que pot proporcionar és de 11 Ampers, suficient 

per alimentar tots els mòduls del PLC. 

Mòduls de comunicació Ethernet: 140 NOE 771 01 

El mòdul Ethernet proporciona al PLC una xarxa Ethernet alternativa a la que disposa la CPU a 

través del seu port Ethernet. El PLC, per tant, pot disposar de més d‟una direcció IP i estar 

connectat a més d‟una xarxa. 

La presència del mòdul de comunicacions NOE ve motivada per la gran quantitat de variables 

amb les quals ha de treballar el PLC. En cadascun dels sistemes s‟ha de mantenir el control 

d‟un gran nombre d‟equips i de sales, i conseqüentment la quantitat d‟entrades i sortides del 

PLC és molt elevada, fins al punt de que els 16 slots dels que disposa el bastidor son 

escassos. Els PLCs Quantum permeten connectar diversos bastidors entre ells, però en aquest 
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projecte s‟ha recorregut a una altra solució: l‟ús d‟illes de la gamma Advantys de Schneider 

Electric. La comunicació entre el PLC Quantum i les illes Advantys es fa a través d‟una adreça 

d‟Ethernet, i la comunicació amb el SCADA es fa a través d‟una altra adreça Ethernet, per tant 

és necessari un mòdul de comunicacions NOE per proporcionar a la CPU una altra adreça 

Ethernet, a part de l‟adreça de la qual disposa la CPU. 

Mòduls de 32 entrades digitals: 140 DDI 353 00 

Els mòduls d‟entrades digitals permeten que el PLC detecti fins a 32 entrades binàries de 24 

Volts. Disposen d‟un conjunt de 32 leds verds que s‟il·luminen quan l‟entrada corresponent es 

troba activa (24 Volts). 

Mòduls de 32 sortides digitals: 140 DDO 353 00 

Els mòduls de sortides digitals poden activar fins a 32 variables digitals (24 Volts). El mòdul 

disposa també d‟un display de 32 leds verds que s‟il·luminen quan el mòdul dóna 24 Volts a la 

sortida (sortida activada). 

Mòduls de 16 entrades analògiques: 140 ACI 040 00 

Els mòduls d‟entrades analògiques suporten diverses configuracions. En la configuració que es 

treballa en aquest projecte el rang de les senyals d‟entrada ha de variar entre 4 i 20 mA. Aquest 

rang és traduït en el PLC a una variable amb rang entre 0 i 16000. Per tant, qualsevol de les 16 

entrades analògiques serà interpretada en el programa com a variables amb valors entre 0 i 

16000, però físicament hauran de proporcionar a l‟entrada del mòdul ACI un corrent entre 4 i 20 

mA (4 mA correspon a valor 0, i 20 mA correspon a valor 16000). El mòdul proporciona un 

conjunt de 16 leds verds que s‟activen si la senyal d‟entrada està assignada a una senyal física, 

i un conjunt de 16 leds vermells que s‟activen si les senyals físiques d‟entrada són de 0 mA 

(detecció de cable trencat).  

Mòduls de 8 sortides analògiques: 140 ACO 130 00 

Els mòduls de sortides analògiques proporcionen a cadascuna de les sortides un corrent dins el 

rang de 4 a 20 mA, corresponent a variables del PLC amb valors entre 0 i 16000. El mòdul 

disposa d‟un conjunt de 8 leds verds que indiquen que la sortida està assignada a una senyal 

física, i un conjunt de 8 leds vermells que indiquen bucle obert (cable trencat). 

 

3.2.3. ILLES ADVANTYS 

Les illes Advantys són conjunts de mòduls de comunicació, alimentació, entrades, sortides, etc, 

que disposen d‟una adreça IP. A través d‟aquesta adreça un PLC pot accedir a les entrades i 

sortides connectades a l‟illa Advantys. El gran avantatge de l‟ús d‟illes Advantys és que 

aquestes illes poden estar situades a molta distància del PLC, i per tant les senyals d‟entrada i 

sortida que el PLC necessita no tenen que estar cablejades directament al PLC, que pot trobar-
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se a gran distància, sinó que poden ser cablejades a una illa Advantys propera i comunicar-se 

amb el PLC via Ethernet. 

Cada illa Advantys necessita un mòdul d‟interfície amb la xarxa (NIM), el qual s‟encarrega de 

comunicar amb el PLC a través d‟Ethernet. El mòdul NIM estàndard és el model STB NIP 2212. 

La seva funció és agrupar entrades i sortides d‟altres mòduls i fer-los accessibles mitjançant 

l‟adreça IP que se li ha configurat. A més a més, també alimenta la resta de mòduls de l‟illa 

amb 24 Volts de contínua. 

La següent figura, Figura 24, mostra l‟esquema d‟una illa Advantys: 

  

Figura 24: Rack Advantys 

L‟únic mòdul present en aquest rack és el mòdul NIM, que disposa d‟un connector Ethernet per 

comunicar-se amb el PLC. La resta de posicions es troben buides en la figura, i han de ser 

omplertes per altres mòduls. La relació de mòduls Advantys utilitzats en el projecte i les seves 

descripcions segueixen a continuació: 

Mòduls de distribució d’alimentació: STB PDT 3100 

Els mòduls de distribució d‟alimentació han d‟estar connectats a fonts d‟alimentació de 24 Volts 

de corrent contínua. La seva funció és distribuir el corrent proporcionat per les fonts 

d‟alimentació entre els mòduls als que precedeix.  

Mòduls d’alimentació auxiliar: STB CPS 2111 

Aquests mòduls són fonts d‟alimentació auxiliars que proporcionen tensió de 5 Volts als mòduls 

que el segueixen, i serveixen per auxiliar al mòdul NIM quan aquest ha de proporcionar més de 

1,2 Ampers. Els mòduls d‟alimentació auxiliar transformen els 24 Volts amb els quals són 

alimentats i els distribueixen als altres mòduls proporcionant fins a 1,2 Ampers. Es situen dins 

l‟illa just abans d‟un mòdul de distribució d‟alimentació i dels mòduls que ha d‟alimentar. 
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Mòduls de 4 entrades analògiques de corrent: STB ACI 0320 

Els mòduls d‟entrades analògiques de corrent detecten senyals en un rang entre 4 i 20 mA, i 

assignen valors entre 0 i 32000 a les seves variables (valor 0 per senyal de 4 mA i valor 32000 

per senyal de 20 mA). La seva resolució és de 15 bits, i per tant detecten canvis de corrent de 

fins a 0,5 microAmpers. Cada canal (variable) disposa d‟una paraula d‟estat que conté bits 

referents a l‟estat de l‟entrada, com per exemple un bit que indica si el cable s‟ha trencat (0 

mA). 

Mòduls de 2 entrades analògiques de tensió: STB AVI 1255 

Els mòduls d‟entrades analògiques de tensió reben a les seves entrades tensions entre 0 i 10 V 

que tradueixen a valors entre 0 i 32000 (valor 0 per senyal de 0 V i valor 32000 per senyal de 

10 V). La seva resolució és de 10 bits, és a dir, poden detectar variacions de fins a 10 mV. No 

disposen de cap paraula d‟estat, per tant no es pot detectar el trencament del cable. 

Mòduls de 2 sortides analògiques de corrent: STB ACO 1225 

Els mòduls ACO donen a les seves sortides corrent entre 4 i 20 mA en funció del valor de la 

variable que governen, que pot tenir valors entre 0 i 32000. La seva resolució és de 10 bits. 

Disposen d‟una paraula d‟estat que informa sobre l‟estat de la sortida i els errors que pot tenir. 

Mòduls de 2 sortides analògiques de tensió: STB AVO 1255 

Els mòduls AVO són mòduls de sortida de tensió i per tant donen a les sortides un voltatge 

entre 0 i 10 Volts que representa el valor d‟una variable entre 0 i 32000. La seva resolució és 

de 10 bits. No disposen de paraula d‟estat. 

Mòduls de 6 entrades digitals: STB DDI 3610 

Els mòduls d‟entrades digitals disposen de 6 canals d‟entrada de 24 Volts, que assignen a sis 

variables digitals, amb valor zero si l‟entrada és de zero Volts i valor “1” si l‟entrada és de 24 

Volts. Una paraula d‟estat indica errors en les entrades. 

Mòduls de 6 sortides digitals: STB DDO 3600 

Els mòduls de sortides digitals donen 0 o 24 Volts a cadascun dels seus canals (6 variables) en 

funció d‟una variable discreta de valor “0” o “1”. A més de les sortides, el mòdul proporciona 

una paraula de eco de la sortida (repetició dels mateixos valors assignats a la sortida) i una 

paraula d‟estat que informa sobre errors en les sortides. 

La comunicació entre CPU Quantum i illes d‟Advantys es duu a terme a través de l‟adreça IP 

de l‟illa, i de l‟adreçament a cada variable. Aquest adreçament consisteix en llegir i escriure un 

determinat índex d‟un registre de dades des de l‟adreça IP. 

L‟assignació d‟índexs a les entrades i sortides parteix de dues adreces d‟inici : adreça 1 com a 

inici de sortides i adreça 5392 com a inici d‟entrades. La distribució d‟entrades i sortides a partir 
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de l‟índex queda definida segons la posició física dels mòduls, essent les primeres adreces per 

als primers mòduls i les últimes per als últims mòduls.  

 

3.2.4. DIMENSIONAT DEL PLC I LES ILLES ADVANTYS 

Tant el Sistema-01 com el Sistema-02 han estat dimensionats amb una CPU Quantum i amb 

quatre illes cadascun. El dimensionament de mòduls del PLC i de mòduls de cada illa s‟ha 

realitzat en funció del nombre d‟entrades i sortides de cada sistema. D‟aquesta manera, s‟ha 

tingut en compte la distribució física de senyals en la planta, agrupant senyals geogràficament 

properes en la mateixa illa, o agrupant senyals d‟equips de climatització en una sola illa, que ha 

estat situada dins la pròpia sala d‟aquests equips. També s‟ha tingut en compte que una 

caiguda de la xarxa deixaria incomunicades les senyals de les illes Advantys, i per aquesta raó 

les senyals més importants del sistema han estat cablejades al bastidor del PLC, com és el cas 

de les senyals que controlen els ventiladors d‟aire. 

Tenint tot això present, la distribució de mòduls d‟entrades, sortides, alimentacions, etc., del 

PLC i de les illes Advantys es mostra en les Taules 2, 3, 4, 5, 6 i 7 : 

 

Slot bastidor PLC 
Sistema-01 

Mòdul 

1 140 CPS 114 20 

2-3  140 CPU 650 50 

4 140 NOE 771 01 

5 140 DDI 353 00 

6  140 DDI 353 00 

7 140 DDO 353 00 

8 140 ACI 040 00 

9 140 ACO 130 00 

10 RESERVA 

11 RESERVA 

12 RESERVA 

13 RESERVA 

14 RESERVA 

15 RESERVA 

16 RESERVA 

Taula 2: Distribució de mòduls en el bastidor de CPU de Sistema-01 
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Slot Illa 1 Mòdul Slot Illa 2 Mòdul 

1 STB NIP 2212 1 STB NIP 2212  

2 STB PDT 3100 2 STB PDT 3100  

3  STB ACI 0320  3  STB AVO 1255  

4  STB ACI 0320  4  STB AVO 1255  

5 STB ACI 0320  5  STB AVO 1255  

6 STB AVI 1255  6  STB AVO 1255  

7  STB AVI 1255  7  STB AVO 1255  

8  STB ACO 1225  8  STB AVO 1255  

9  STB ACO 1225  9  STB AVO 1255  

10 STB AVO 1255  10  STB AVO 1255  

11 STB CPS 2111  11  STB AVO 1255  

12 STB PDT 3100  12  STB AVO 1255  

13  STB DDI 3610  13 STB CPS 2111 

14  STB DDO 3600  14 STB PDT 3100  

  15 STB DDI 3610  

  16 STB DDI 3610  

  17 STB DDO 3600  

  18 STB DDO 3600  

  19 STB DDO 3600  

  20 STB DDO 3600  

  21 STB DDO 3600  

Taula 3: Distribució de mòduls en les illes Advantys 1 i 2 de Sistema-01 

 

Slot Illa 3 Mòdul Slot Illa 4 Mòdul 

1 STB NIP 2212  1 STB NIP 2212  

2 STB PDT 3100  2 STB PDT 3100  

3  STB ACI 0320  3  STB ACI 0320  

4  STB ACI 0320  4  STB ACI 0320  

5  STB ACI 0320  5  STB ACI 0320  

6  STB ACI 0320  6  STB ACI 0320  

7  STB CPS 2111  7  STB ACI 0320  

8  STB PDT 3100  8  STB ACI 0320  

9  STB DDI 3610  9  STB CPS 2111  

10  STB DDI 3610  10  STB PDT 3100  

11  STB DDI 3610  11  STB DDI 3610  

12  STB DDI 3610  12  STB DDI 3610  

13 STB DDI 3610  13 STB DDI 3610  

14 STB DDO 3600  14 STB DDO 3600  

15 STB DDO 3600  15 STB DDO 3600  

16 STB DDO 3600  16 STB DDO 3600  

17 STB DDO 3600  17 STB DDO 3600  

18 STB CPS 2111  18 STB DDO 3600  

19 STB PDT 3100  19 STB DDO 3600  

20 STB DDO 3600  20 STB CPS 2111  

21 STB DDO 3600  21 STB PDT 3100  

22 STB DDO 3600  22 STB DDO 3600  

23 STB DDO 3600  23 STB DDO 3600  

24 STB DDO 3600  24 STB DDO 3600  

25 STB DDO 3600  25 STB DDO 3600  

26 STB DDO 3600  26 STB DDO 3600  

27 STB DDO 3600  27 STB DDO 3600  

28 STB DDO 3600  28 STB DDO 3600  

29 STB DDO 3600  29 STB DDO 3600  

30 STB DDO 3600  

Taula 4: Distribució de mòduls en les illes Advantys 3 i 4 de Sistema-01 
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Slot bastidor PLC 
Sistema-02 

Mòdul 

1 140 CPS 114 20  

2-3  140 CPU 650 50  

4 140 NOE 771 01  

5 140 DDI 353 00  

6  140 DDI 353 00  

7 140 DDI 353 00  

8 140 DDI 353 00  

9 140 DDO 353 00  

10 140 DDO 353 00  

11 140 ACI 040 00  

12 140 ACO 130 00  

13 RESERVA 

14 RESERVA 

15 RESERVA 

16 RESERVA 

Taula 5: Distribució de mòduls en el bastidor de CPU de Sistema-02 

 

Slot Illa 1 Mòdul  Slot Illa 2 Mòdul 

1 STB NIP 2212  1 STB NIP 2212  

2 STB PDT 3100 2 STB PDT 3100  

3  STB ACI 0320  3  STB AVO 1255  

4  STB ACI 0320  4  STB AVO 1255  

5  STB ACI 0320  5  STB AVO 1255  

6  STB AVI 1255  6  STB AVO 1255  

7  STB AVI 1255  7  STB AVO 1255  

8  STB AVI 1255  8  STB AVO 1255  

9  STB AVI 1255  9 STB CPS 2111 

10  STB ACO 1225 10  STB PDT 3100  

11  STB ACO 1225  11  STB DDI 3610  

12  STB ACO 1225 12  STB DDO 3600  

13 STB ACO 1225  13 STB DDO 3600  

14 STB CPS 2111  14 STB DDO 3600  

15 STB PDT 3100  15 STB DDO 3600  

16 STB AVO 1255 

17 STB DDI 3610  

18 STB DDI 3610  

19 STB DDI 3610  

20 STB DDO 3600  

Taula 6: Distribució de mòduls en les illes Advantys 1 i 2 de Sistema-02 
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Slot Illa 3 Mòdul Slot Illa 4 Mòdul 

1 STB NIP 2212  1 STB NIP 2212  

2 STB PDT 3100  2 STB PDT 3100 

3  STB ACI 0320  3  STB ACI 0320  

4  STB ACI 0320  4  STB ACI 0320  

5  STB ACI 0320  5  STB ACI 0320  

6  STB ACI 0320  6  STB ACI 0320  

7  STB CPS 2111  7  STB CPS 2111  

8  STB PDT 3100  8  STB PDT 3100  

9  STB DDI 3610  9  STB DDI 3610  

10  STB DDI 3610  10  STB DDI 3610  

11  STB DDI 3610  11  STB DDI 3610  

12  STB DDO 3600  12  STB DDI 3610  

13 STB DDO 3600  13 STB DDI 3610  

14 STB DDO 3600  14 STB DDO 3600  

15 STB DDO 3600  15 STB DDO 3600  

16 STB DDO 3600  16 STB DDO 3600  

17 STB DDO 3600  17 STB DDO 3600  

18 STB DDO 3600  18 STB DDO 3600  

19 STB DDO 3600  19 STB DDO 3600  

20 STB DDO 3600  20 STB CPS 2111  

21 STB DDO 3600  21 STB PDT 3100  

  22 STB DDO 3600  

  23 STB DDO 3600  

  24 STB DDO 3600  

  25 STB DDO 3600  

  26 STB DDO 3600  

  27 STB DDO 3600  

  28 STB DDO 3600  

Taula 7: Distribució de mòduls en les illes Advantys 3 i 4 de Sistema-02 
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3.3. DESCRIPCIÓ DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ 

3.3.1. PROGRAMACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL PLC: UNITY PRO XL 

El software utilitzat per programar el sistema de control del clima de la planta de pomades ha 

estat el programa Unity Pro XL V3.0. Aquest software, creat pel propi fabricant dels PLCs 

Schneider Electric, disposa d‟una senzilla interfície amb l‟usuari, de fàcil aprenentatge d‟ús, que 

permet una completa programació i configuració del PLC i un aprofitament total dels seus 

recursos.  

La interfície d‟usuari del programa és la mostrada per la Figura 25: 

 

Figura 25: Interfície d’usuari del programa Unity Pro XL 

Dins les funcions del software Unity es troben: 

- Configuració hardware del PLC: Unity permet configurar al PLC els mòduls externs que 

acompanyen al processador, accedint al Project Browser, a l‟apartat Configuration. Un cop 

determinada la configuració, el software permet treballar amb les entrades i sortides que han 

estat prèviament configurades. A l‟hora de carregar el programa al PLC, el software indica si la 

configuració software correspon amb la configuració hardware, i en cas contrari no permet la 

carrega del programa. 
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- Desenvolupament del programa: El programa que ha de ser carregat en el PLC pot ser 

programat en llenguatge Ladder, Estructurat o de Blocs. El software Unity permet dividir el 

programa en diferents seccions, utilitzant per a cadascuna d‟elles el llenguatge més convenient, 

i escollint la prioritat i l‟ordre d‟execució de cada secció. El desenvolupament del programa es 

troba en Project Browser en l‟apartat Program. 

- Simulació del projecte: Unity Pro XL disposa d‟un simulador mitjançant el qual no és necessari 

disposar físicament del PLC per a saber com es comportarà el programa dissenyat. Amb 

aquest simulador poden ser testejades totes les funcions del PLC excepte aquelles 

relacionades amb bits de sistema propis del PLC utilitzat.  

- Taules de simulació: Una altra eina que proporciona el software Unity són les taules de 

simulació, en les quals es visualitzen els valors de les variables en temps real. Aquestes taules 

poden ser utilitzades tant en simulació com en funcionament normal del PLC, sempre que 

aquest estigui connectat a un PC que disposi del software Unity. S‟accedeix a les taules de 

simulació a través de Project Browser, apartat Animation Tables. 

 

3.3.2. CONFIGURACIÓ DE LES ILLES ADVANTYS  

El software utilitzat per a configurar les illes Advantys és el Advantys 2.51. Aquest programa 

permet a l‟usuari crear, mitjançant la interfície de programació, un rack, i posteriorment 

connectar-se a l‟illa Advantys i carregar-hi la configuració. La Figura 26 mostra un rack 

d‟exemple configurat amb software Advantys 2.51: 

 

Figura 26: Configuració de illes Advantys 
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Un cop carregat el programa a l‟illa Advantys, si la configuració software no correspon al 

hardware, apareixen indicacions lumíniques en els mòduls de l‟illa mal configurats i missatges 

d‟avís en el programa. 
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PLC 

4.1. INTRODUCCIÓ SOBRE L’ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El desenvolupament del programa s‟ha dut a terme íntegrament a través del programa Unity 

Pro XL. Aquest desenvolupament no inclou únicament la programació del software de control 

del PLC, sinó també la configuració del PLC, la definició de variables, etc. En aquest apartat es 

descriuran tots els passos necessaris a l‟hora de programar el sistema de control, i per fer-ho 

es seguirà l‟ordre mostrat en el Project Browser de Unity: 

- Configuració del bus local 

- Variables del sistema 

- Blocs de funcions derivats 

- Comunicacions 

- Programa 
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4.2. CONFIGURACIÓ DEL BUS LOCAL 

La primera secció del projecte programat en Unity és la configuració física del PLC a on serà 

carregat el programa.  

Unity proporciona un assistent que permet seleccionar el bastidor (en aquest cas 140 XBP 016 

00) amb la CPU escollida (en aquest cas 140 CPU 651 50) i un seguit de posicions buides, fins 

a 16 posicions, a on es poden afegir els mòduls necessaris, els quals estan disponibles en la 

llibreria de mòduls del programa. L‟aspecte dels bastidors de Sistema-01 i Sistema-02, un cop 

introduïts tots els seus mòduls és el mostrat per les Figures 27 i 28: 

 

Figura 27: Bastidor del PLC de Sistema-01 

 

Figura 28: Bastidor del PLC de Sistema-02 

L‟ordre dels mòduls és aleatori, excepte en el cas dels mòduls CPS i CPU, que han d‟estar 

situats obligatoriament en primera i segona posició. S‟ha d‟observar també que la CPU ocupa 

dos slots del bastidor, i per tant els mòduls següents començen a partir de la posició 4 del 

bastidor. Aquesta configuració ha de correspondre‟s amb la configuració física del PLC. 

El programa permet que cadascun dels mòduls sigui seleccionat i dóna accés a un full 

d‟especificacions del mòdul i a la seva configuració d‟objectes d‟entrada i sortida, així com a les 

seves adreces. 
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Unity no permet la configuració de les illes Advantys, sinó que aquesta es duu a terme a través 

del programa Advantys 2.51, en el qual s‟ha de dur a terme una configuració similar a la de la 

CPU Quantum, però amb les illes d‟Advantys, i carregar aquesta configuració a cadascuna 

d‟elles.  
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4.3. VARIABLES DEL SISTEMA 

Per variable s‟entén el nom de l‟element que s‟utilitza en el programa com a adreçament a una 

posició de memòria que conté un valor. Una variable pot ser de diversos tipus, elemental o 

derivat (estructurat), i pot ser un valor que el programa llegeix, escriu o llegeix i escriu alhora. 

Les variables poden disposar d‟adreça que permeti accedir-hi fora del PLC, o ser adreçables 

només dins el programa a través del nom. 

Totes les variables utilitzades en el programa han d‟estar definides prèviament en el llistat de 

variables. Aquesta definició inclou el nom de la variable, el tipus de variable, la seva adreça en 

cas de tenir-ne, el seu valor inicial en cas de tenir-ne i una secció destinada a la descripció del 

seu ús. 

En el cas d‟aquest projecte és impossible descriure en detall totes les variables utilitzades en el 

programa, a causa de l‟envergadura d‟aquest: 

- Sistema-01: aproximadament 3750 variables 

- Sistema-02: aproximadament 3930 variables 

Sí que s‟anomenaran, en canvi, les variables del programa que corresponen a entrades i 

sortides del PLC i d‟Advantys, és a dir, les senyals que el programa llegeix i escriu de les 

senyals físiques de la planta de pomades, les quals estan cablejades a mòduls del PLC o a illes 

Advantys. El llistat d‟aquestes variables lligades a senyals físiques, tant per Sistema-01 com 

per Sistema-02, es troba en els Annexos I i II. 

Les senyals d‟aquest llistat corresponen a les senyals físiques que són introduïdes al sistema, o 

extretes del sistema: lectures de factors climàtics, senyals digitals que activen o desactiven 

equips, etc. La resta de variables tractades en el programa són senyals auxiliars que s‟utilitzen 

en el PLC per donar suport a la programació de les entrades i sortides, i també variables que 

seran llegides i escrites a través del SCADA o a través del terminal d‟operador. 

 

4.3.1. TIPUS DE VARIABLES 

Les variables utilitzades en el programa per referir-se a senyals físiques o a senyals internes 

del programa poden ser de diferents tipus. A continuació es llisten els tipus de variables 

acceptats en Unity i utilitzats en el programa en la Taula 8. No es descriuran els tipus de dades 

no utilitzats. 

BOOL/EBOOL Les variables booleanes BOOL ocupen tot un byte, però el seu valor queda 

guardat en un únic bit, de valor verdader o fals (“1” o “0”). Les variables de 

tipus EBOOL són variables booleanes que permeten la detecció de flancs, ja 

que el byte disposa d‟un bit d‟històric que manté el valor anterior de la 

variable. En aquest projecte no s‟utilitza la propietat de detecció de flancs, i 
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per tant les variables de tipus EBOOL són considerades iguals a les variables 

BOOL. Les variables EBOOL són utilitzades en el projecte perquè les 

entrades i sortides digitals són d‟aquest tipus, però es consideraran com 

variables booleanes BOOL. 

INT (enters) Les variables de tipus INT poden guardar valors enters entre -32768 i 32767, 

emmagatzemats en 16 bits. 

UINT (enters 

sense signe) 

Les variables UINT són variables que emmagatzemen valors enters, de 16 

bits, però que representen valors positius entre 0 i 65535. 

REAL Les variables de tipus real representen nombres amb decimals. Els 32 bits 

amb els quals es codifiquen es divideixen en: 1 bit de signe, 8 bits per la part 

decimal i 23 bits per la part entera. 

WORD Les variables tipus word contenen valors entre 0 i FFFF (en format 

hexadecimal), codificats en 16 bits. 

Taula 8: Tipus de variables 

 

4.3.2. DIRECCIONAMENT DE VARIABLES 

Les variables definides en el programa Unity poden estar direccionades de tres maneres 

diferents: sense adreça de memòria, amb adreça interna de memòria i amb adreça externa. 

Variables sense adreça de memòria 

Tot i que totes les variables queden sempre guardades en memòria, si no s‟especifica cap 

adreça vàlida en la definició de les variables, aquestes es guarden en posicions desconegudes 

de memòria. Elements connectats a la mateixa xarxa que el PLC no poden adreçar-se a 

aquestes variables, ja que aquestes no disposen de cap adreça coneguda. 

Variables amb adreça interna de memòria 

Les posicions de memòria interna de PLC s‟adrecen mitjançant els caràcters %Mx, on x és el 

número de posició, en el cas de variables booleanes. Les posicions de memòria per a variables 

de tipus enters, words, o qualsevol altre tipus de 16 bits de llargada s‟adrecen amb %MWx, on 

x és el número de posició. La numeració de posicions de memòria comença en el número 1 i 

avança fins a un número màxim que el programador pot escollir, limitat per la memòria 

disponible al PLC. En aquest projecte s‟ha reservat en memòria un espai de fins a 256 

posicions per a variables booleanes i 10000 posicions per variables de llargada word. No totes 

les posicions estan ocupades. 
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Els casos en els quals és necessari dotar les variables d‟adreça són sempre que aquestes 

hagin de ser adreçables fora del PLC. L‟exemple més clar són les variables que ha de llegir 

SCADA. El sistema SCADA estarà connectat al PLC a través de la xarxa Ethernet i, per tant, ha 

de tenir situades cadascuna de les variables un cop localitzat el PLC. Un altre exemple són les 

variables corresponents a senyals connectades a illes Advantys, que han de ser 

emmagatzemades en posicions de memòria interna del PLC per tal de que el programa les 

pugui utilitzar. 

Variables amb adreça externa 

Quan al PLC se li configuren els mòduls d‟entrades i sortides, automàticament s‟assigna una 

adreça a totes les senyals d‟aquests mòduls, en funció de la seva posició. L‟adreçament de les 

senyals que siguin connectades físicament en aquestes entrades i sortides és duu a terme de 

la següent manera: 

- Entrades booleanes (EBOOL): %Ia.b.c  

- Entrades analògiques (UINT): %IWa.b.c 

- Sortides booleanes (EBOOL): %Qa.b.c 

- Sortides analògiques (UINT): %QWa.b.c 

 A = número de rack 

 B = posició del mòdul en el rack 

 C = posició de l‟entrada/sortida en el mòdul 

Les senyals d‟entrada i sortida de Sistema-01 i Sistema-02, amb la seva adreça corresponent, 

es troben en els Annexos I i II. 

 

4.3.3. VARIABLES DERIVADES 

El programa Unity permet treballar amb variables de tipus derivat. Aquestes variables són 

agrupacions de variables elementals o derivades en forma d‟estructura, on un únic nom inclou 

més d‟una variable elemental (booleans, enters, words…). Utilitzant variables derivades s‟evita 

haver de definir grups de variables repetidament. Per exemple, per tal d‟emmagatzemar una 

mesura de temps són necessàries dues variables enteres, una que contingui segons i l‟altra 

minuts. Una variable derivada pot ser útil en aquest cas si està formada per dos enters, ja que 

cada cop que s‟introdueixi una variable d‟aquest tipus, s‟estan creant en realitat dues variables 

enteres adreçables a través del mateix nom de variable.  

Quan una variable derivada es crea dins el programa, se li assignen variables elementals o 

altres variables derivades, cada variable amb un nom independent. L‟adreçament a cada 

subvariable es duu a terme a través del nom de la variable derivada, un punt, i el nom de la 

subvariable.  
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4.3.4. ESTRUCTURACIÓ DELS NOMS DE VARIABLES EN EL PROGRAMA 

A conseqüència del nombre tant elevat d‟entrades i sortides, s‟ha optat per dotar les variables 

de prefixos que en descriguin el seu origen. Les variables del programa de PLC disposaran de 

tres tipus de prefixes diferents: 

- Sense prefix: variables amb adreça externa provinents d‟entrades o sortides de mòduls del 

PLC o variables amb adreça interna provinents d‟entrades o sortides de mòduls d‟Advantys. 

- Prefix “I_”: variables sense adreça que són utilitzades dins el programa com a auxiliars. 

- Prefix “POM_CLM_”: variables amb adreça que són utilitzades dins el programa com a 

auxiliars. Disposen d‟adreça perquè són variables que han de ser llegides o escrites a través 

del SCADA. El prefix prové de les paraules Pomades i Climatització. 
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4.4. BLOCS DE FUNCIONS DERIVATS 

4.4.1. INTRODUCCIÓ ALS BLOCS DE FUNCIONS DERIVATS 

El programa Unity admet la creació de blocs de funcions, DBFs (Derived Block Functions), els 

quals poden ser utilitzats diverses vegades, essent creats només una. Aquests poden estar 

formats per una o més seccions de programa, escrites en qualsevol llenguatge, i poden 

disposar de tantes entrades i sortides com sigui necessari.  

Un DFB en Unity és una secció de programa que duu a terme diverses operacions a 

determinades variables. La diferència respecte a una secció de programa normal recau en que 

els DFBs poden ser cridats durant el programa en qualsevol moment i amb variables diferents, 

similar a una subrutina. En la definició d‟un DFB s‟ha de determinar el nombre d‟entrades i 

sortides del bloc, on cadascuna d‟elles disposa d‟un nom qualsevol. Cada cop que el bloc és 

cridat, s‟ha d‟assignar una variable de programa a cadascuna d‟aquestes entrades i sortides. 

Per exemple, si volguéssim crear un DFB que realitza la suma de dues entrades i treu el 

resultat a la seva sortida, definiríem un DFB amb dues variables d‟entrada A i B i una variable 

de sortida C. En la secció de codi del DFB es duria a terme la suma: A+B = C. Cada cop que es 

volgués realitzar una suma entre variables qualsevol Variable1 i Variable 2 i posar el resultat a 

la Variable3, es cridaria el DFB assignant a A, B i C les variables Variable1, Variable2 i 

Variable3, respectivament. Igualment el DFB podria reutilitzar-se per fer la suma d‟altres 

variables en altres seccions de programa. 

L‟ús de DFBs també és útil per alliberar les seccions del programa de codis molt llargs, 

permetent que el programa cridi al DFB sense necessitat d‟anomenar tot el codi que s‟ha 

implementat en l‟interior del DFB. 

En la definició de cada DFB hi consten els camps: 

- Entrades: Llistat de variables que entren al bloc. 

- Sortides: Llistat de variables que surten del bloc. 

- Entrades/Sortides: Llistat de variables que entren al bloc i surten del bloc modificades. 

- Públic: Llistat de variables utilitzades dins el bloc, però que no provenen de cap entrada 

exterior ni són extrets fora del bloc (auxiliars), d‟accés públic. 

- Privat: Llistat de variables utilitzades dins el bloc, però que no provenen de cap entrada 

exterior ni són extrets fora del bloc (auxiliars), d‟accés privat. 

- Seccions: Llistat de les seccions de programa que conté el bloc. Pot tractar-se d‟una sola 

secció o de més d‟una. 

En el cas del projecte que ens ocupa, una de les seves especificacions ha estat la utilització 

obligatòria de blocs de funcions que han estat prèviament dissenyats per l‟empresa client, i que 

corresponen cadascun d‟ells a un element controlable del sistema (vàlvula analògica, 
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comporta, etc) o a una funció específica del sistema (alarma, escalat…). La raó d‟aquesta 

imposició per part del client és que tots els projectes que s‟han dut a terme per ells tenen els 

mateixos elements. Per tal d‟aconseguir que el comportament dels elements sigui el mateix en 

tots els projectes de l‟empresa, es va definir la llibreria de blocs estàndard que defineix com ha 

de ser el funcionament de cada element. Gràcies als blocs s‟evita que les senyals siguin mal 

interpretades, ja que el bloc defineix totalment les senyals de sortida en funció de les senyals 

d‟entrada. 

 

4.4.2. GENERALITZACIONS DE LA LLIBRERIA DE BLOCS DE FUNCIONS DERIVATS 

Abans d‟anomenar i descriure els blocs que seran utilitzats en el programa, és útil descriure les 

generalitzacions que apareixen en diversos dels blocs: 

- Entrada de temps RTC: RTC és una senyal booleana que s‟introdueix en molts dels blocs de 

funcions i fa de rellotge del bloc. Aquesta entrada és present sempre que el bloc ha de comptar 

temps (temps que una alarma porta activa, per exemple) i és la senyal que indica al bloc quan 

ha passat un segon. 

- Utilització dels words: Molts dels blocs de funcions utilitzen variables del tipus word com a 

contenidors de variables booleanes. Així, en lloc de disposar de moltes entrades booleanes i 

moltes sortides booleanes, els blocs disposen d‟un word d‟entrada que posteriorment 

desgranen en booleans, i de la mateixa manera agrupen booleans de sortida en un o dos 

words a la sortida del bloc. 

- Peticions i peticions d‟operador: Suposant que el sistema serà controlat a través d‟un SCADA 

i també d‟un terminal d‟operador, diversos dels blocs disposen d‟un word de peticions al 

SCADA i un word de peticions al terminal d‟operador. El bloc escoltarà unes peticions o altres 

en funció de l‟estat del booleà Remot/Local (peticions de SCADA quan el mode sigui remot (bit 

Remot/Local = “0”) i peticions de terminal operador quan el mode sigui local (bit Remot/Local = 

“1”)). Els words de peticions sempre disposaran de quatre bits que quan estàn actius indiquen 

la petició de passar a mode Anul·lat, Fix, Manual o Automàtic, explicats més endavant, i d‟altres 

bits que indicaran peticions d‟obrir o tancar, en el cas de comportes, posar en marxa o parar, 

en el cas de ventiladors, etc. 

- Words d‟estat i estat d‟alarma: Diversos blocs disposen d‟entrades/sortides del tipus word 

anomenats EST o EST_ALM, els quals contenen variables booleanes sobre l‟estat de l‟equip 

que representa el bloc i sobre l‟estat de les alarmes, respectivament. En general el word EST 

sempre contindrà dos bits, en les primeres posicions, la combinació dels quals indica el mode 

de funcionament de l‟equip (00 = Anul·lat, 01 = Fix, 10 = Manual o 11 = Automàtic). El word 

EST_ALM contindrà un bit anomenat EAL d‟habilitació d‟alarmes, corresponent al bit de major 

pes, bits que a “1” indiquen una determinada alarma, i habilitadors perquè cadascuna de les 

alarmes sigui detectada o no en una alarma genèrica. 
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- Modes de funcionament: Els blocs de funcions que representen un equip físic (comporta, 

ventilador...) poden trobar-se en quatre estats diferents: Anul·lat, Fix, Manual o Automàtic. Les 

diferències de funcionament d‟aquests equips segons l‟estat són: 

 * Mode Anul·lat: la sortida del bloc no es pot activar (l‟equip es manté parat). 

 * Mode Fix: la sortida del bloc no pot ser canviada. 

 * Mode Manual: la sortida del bloc és canviada a través d‟entrades forçades 

manualment a través del programa, però no obeeix a les entrades que varien automàticament 

en funció d‟altres variables. 

 * Mode Automàtic: la sortida depèn dels valors d‟entrada de manera normal. 

- Bypassos: Alguns dels blocs utilitzen variables booleanes com a bypass d‟altres variables. Per 

exemple, si una senyal de confirmació no es rep, i això ha de provocar una alarma, una 

variable booleana pot indicar que es produeixi un bypass, amb el qual s‟ignora la situació 

d‟alarma. Els bypassos són booleans que formen part d‟un word de peticions. 

- Remot/Local: Una entrada booleana present en molts dels blocs és la senyal Remot/Local. La 

senyal a “0” indica que el mode és Remot, és a dir, que manen les peticions realitzades a 

través del SCADA. La senyal a “1” indica en canvi mode Local, és a dir, que les peticions que 

tenen prioritat són les realitzades a través del terminal d‟operador. 

- Enclavaments: Diversos dels blocs disposen d‟una entrada booleana que pot enclavar el bloc. 

Si aquesta senyal es troba a “1”, el bloc no es pot activar (l‟equip es manté parat com si el 

mode fos anul·lat). Els blocs poden permetre un bypass d‟aquesta senyal. 

 

4.4.3. LLISTAT I DESCRIPCIÓ DELS BLOCS DE FUNCIONS DERIVATS UTILITZATS EN EL 

PROJECTE 

Els blocs de funcions que han estat utilitzats en el programa, i les seves descripcions són: 

A_ALM 

      

Figura 29: Bloc de funcions derivat A_ALM 
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El bloc A_ALM, mostrat en la Figura 29, recull a la seva entrada el valor d‟una variable 

analògica PV (Process Value) i d‟un SP (SetPoint, consigna), entre d‟altres paràmetres. La 

funció del bloc és la de indicar a la sortida OUT si es produeix situació d‟alarma. S‟entén com a 

situació d‟alarma que PV sigui major que SP o menor que SP, segons el valor del paràmetre 

H_L, que indica si l‟alarma es produeix per nivell alt o baix. L‟alarma es produirà només si la 

senyal d‟habilitació d‟alarmes EAL està activa i si la situació d‟alarma es manté durant un cert 

temps (el temps de situació d‟alarma supera el paràmetre PAR de temps establert).  

El paràmetre de temps que ha de passar entre la situació d‟alarma i l‟activació de la sortida és 

un tipus derivat de dades anomenat PARAM_A_ALM, que emmagatzema el valor de minuts i 

segons que cal esperar abans d‟activar la sortida. Igualment el bloc disposa d‟una variable 

d‟entrada/sortida del tipus derivat DATOS_A_ALM, que conté el temps en minuts i segons que 

fa que hi ha situació d‟alarma. 

A_ALM_4HL:  

     

Figura 30: Bloc de funcions derivat A_ALM_4HL 

El bloc A_ALM_4HL, mostrat en la Figura 30, fa ús del bloc A_ALM per tal de detectar quatre 

nivells d‟alarma d‟una senyal. El bloc A_ALM és repetit quatre vegades, en dos casos indicant 

alarma per nivell alt i en dos casos per nivell baix, amb diferents paràmetres. D‟aquesta manera 

el bloc disposa de quatre sortides (AHH, AH, AL i ALL), que indiquen alarma per nivell molt alt, 

alarma per nivell alt, alarma per nivell baix i alarma per nivell molt baix. Contràriament al bloc 

A_ALM, el bloc A_ALM_4HL disposa de quatre entrades de setpoint, així com de quatre 

entrades PAR del tipus PARAM_A_ALM i quatre entrades/sortides DAT del tipus 

DATOS_A_ALM, una per a cada alarma. 

El bloc també disposa d‟una entrada/sortida anomenada EST_ALM, del tipus word, que conté 

la senyal d‟habilitació d‟alarmes EAL i els valors de les sortides.  
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A_FDI 

      

Figura 31: Bloc de funcions derivat A_FDI 

El bloc A_FDI, mostrat en la Figura 31, és un bloc d‟alarmes digitals. Realitza les mateixes 

operacions que el bloc A_ALM, però en lloc de comparar les entrades PV i SP, en aquest cas 

simplement avalua l‟entrada IN. Quan IN és “1”, s‟interpreta que hi ha situació d‟alarma i per 

tant si l‟habilitació d‟alarmes està activa (EAL) i la situació es manté durant el temps indicat per 

la variable PAR del tipus PARAM_A_FDI, aquest bloc activa la sortida OUT. El bloc disposa 

també d‟una variable DAT d‟entrada/sortida que conté el valor del temps que fa que hi ha 

situació d‟alarma (DATOS_A_FDI). 

A_GB2 

     

Figura 32: Bloc de funcions derivat A_GB2 

El bloc A_GB2, mostrat en la Figura 32, duu a terme la funció de regular un grup de dues 

bombes d‟aigua, per tal de que sempre hi hagi una bomba funcionant, però que hi hagi 

alternança entre ambdues. Aquest disposa de dues entrades que indiquen la disponibilitat de 

les dues bombes (DISP), i dues entrades que indiquen si les bombes estan en funcionament o 

no (RUN). Dues de les seves sortides donen l‟ordre d‟engegar o parar les bombes (OUT).  

Una variable del tipus derivat PARAM_A_GB2 (PAR) conté els temps que cada bomba ha 

d‟estar activa abans de donar pas a l‟altra bomba. Una variable del tipus derivat 
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DATOS_A_GB2 (DAT) porta el compte del temps que cada bomba porta activa des de que li 

han passat el torn i del temps que porta activa des del inici de funcionament del bloc. 

En funcionament normal, si les dues bombes estan disponibles, el bloc A_GB2 manté activa la 

sortida d‟una de les dues bombes durant el temps indicat en el seu paràmetre. Quan aquest 

s‟esgota activa la sortida de l‟altra bomba, i va repetint el mateix procés. Si alguna de les 

bombes no es troba disponible (senyal DISP a zero), l‟altra segueix treballant tot i haver esgotat 

el temps, fins que l‟altra estigui disponible de nou. 

El bloc també disposa d‟un word de peticions (PET) on alguns dels seus bits poden indicar la 

petició de canviar de bomba en qualsevol moment. L‟altre word EST_ALM indica si s‟han 

produït alarmes, és a dir si s‟ha activat la sortida d‟una de les bombes però no s‟ha rebut la 

seva confirmació de marxa en un cert temps. La comprovació d‟aquestes alarmes és idèntica a 

la que es duu a terme en el bloc A_FDI, i els resultats també són introduïts en un word d‟estat 

d‟alarmes. Un altre word d‟estat (EST) conté bits indicant quina de les dues bombes té el torn i 

la seva disponibilitat. 

A_IAN 

     

Figura 33: Bloc de funcions derivat A_IAN 

El bloc A_IAN, mostrat en la Figura 33, està dissenyat per dur a terme l‟escalat de les variables 

llegides a través de mòduls d‟entrades analògiques i transformar-les en variables de tipus 

REAL. En el bloc es transforma l‟entrada IN, de tipus UINT, en una sortida OUT, de tipus REAL. 

La transformació entre una variable i una altra es duu a terme a través d‟una variable del tipus 

derivat Para_SCALING (PAR). Aquesta estructura conté el rang d‟entrada i el seu corresponent 

rang de sortida, i una variable booleana que indica si també s‟han d‟escalar els valors que 

superin el rang. 

En el cas d‟entrades analògiques a través del mòdul 140 ACI 040 00, les variables d‟entrada 

són detectades entre 4 i 20 mA, i una variable UINT pot pendre valors entre 0 i 16000 (segons 

especificacions del mòdul ACI). Aquests valors poden correspondre, per exemple, a un 

percentatge, i per tant és necessari passar d‟un UINT amb rang entre 0 i 16000 a un REAL amb 

rang entre 0 i 100. El bloc A_IAN duu a terme aquest escalat, i a més a més, també promitja el 

valor de sortida amb N-1 valors anteriors, on N és un dels paràmetres d‟entrada. 
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El bloc disposa també d‟un word d‟estat d‟alarmes que indica si hi ha un error de canal, cable 

trencat (si s‟activa l‟entrada CHN_F), i que conté un habilitador d‟alarmes EAL que indica si 

s‟ha d‟activar l‟alarma.  

A_MOT_B 

     

Figura 34: Bloc de funcions derivat A_MOT_B 

El bloc A_MOT_B, mostrat en la Figura 34, simula el comportament d‟una bomba d‟aigua. 

Aquest bloc està dissenyat per rebre en la seva entrada Trigger un flanc de pujada provinent 

del bloc A_GB2, que indica que la bomba s‟ha de posar en marxa. Si es compleixen les 

condicions adequades, el bloc dóna l‟ordre a la seva sortida OUT. Es poden donar, però, 

diverses situacions en les quals no es passi l‟ordre a la sortida: que hi hagi una ordre manual 

de parar la bomba, i aquesta es trobi en mode manual, que hi hagi una alarma i no hi hagi 

bypass de l‟alarma, que la bomba es trobi en mode anul·lat, que hi hagi una alarma tèrmica...  

El bloc disposa de dues entrades/sortides corresponents a peticions a través del SCADA i a 

través del terminal operador (PET i PET_TOP). A part de les peticions de canvi de mode, 

també porten bits per posar en marxa o parar la bomba, i fer bypass d‟un enclavament de la 

bomba o d‟una alarma. També disposa d‟un word d‟estat i d‟un word d‟estat d‟alarmes (EST i 

EST_ALM) a on queda enregistrada la informació sobre la bomba. 

Les entrades IRMAN_T, IRAUT_T, RUN_T i STOP_T són entrades per canviar el mode de 

funcionament (a manual o a automàtic) o canviar l‟actuació de la bomba (posar-la en marxa o 

parar-la) a través del programa. Aquestes ordres són resetejades després de ser utilitzades, 

per indicar que el bloc les ha detectat. Es considera que des del programa pot ser necessari 

executar alguna d‟aquestes ordres en funció del desenvolupament del programa, 

independentment de les ordres de PET_TOP i PET. Si s‟executen en estats anul·lat o fix, 

provoquen un error de comandament. 
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Si el bloc no rep a la seva entrada un enclavament (LCK), ni una alarma tèrmica (TP) i es troba 

en estat manual o automàtic, l‟equip es considera com a disponible (DISP), i activa la sortida si 

rep ordre d‟entrada. En cas de trobar-se enclavat, però, la sortida adquireix el valor present en 

l‟entrada SAFE, normalment zero, que és la sortida de seguretat. Si hi ha hagut una alarma 

tèrmica, és necessari que a través de PET_TOP o PET s‟activi el bit de rearme (confirmació de 

l‟alarma) perquè la bomba torni a funcionar amb normalitat. Un dels bits de EST indica si és 

necessari fer un rearme. 

Les sortides MAN, AUTO, RUNNING i STOPPED contenen informació redundant sobre la 

bomba, que també podem trobar en EST. Per la seva banda EST_ALM indica si hi ha hagut 

alarma tèrmica, error de confirmació (la confirmació de marxa RUN no es correspon amb l‟ordre 

de marxa OUT en un temps establert) o error de comandament (ordres a través del programa 

quan la bomba es troba en estat fix o anul·lat). 

A_MOT_V_VF 

     

Figura 35: Bloc de funcions derivat A_MOT_V_VF 

El bloc A_MOT_V_VF, mostrat en la Figura 35, està dissenyat per representar un ventilador de 

cabal variable. Disposa de la mateixa base que el bloc d‟una bomba d‟aigua freda, amb els 

words de peticions, d‟estat, les ordres a través del programa, l‟enclavament, l‟alarma tèrmica 

(amb confirmació necessaria, rearme), i moltes sortides idèntiques a les de A_MOT_B. Els 

ventiladors, però, disposen d‟elements analògics, i per tant una gran diferència és la presència 

d‟una sortida digital D_OUT que indica si s‟ha de donar sortida o no, i una sortida analògica 

A_OUT que indica quin percentatge de sortida s‟ha de donar, en cas d‟estar actiu D_OUT.  

L‟entrada/sortida DAT del bloc és del tipus DATOS_A_MOT_VF. Dins l‟estructura inclou un 

valor de Process Value (valor que s‟està llegint a la sortida analògica). Dos valors de sortida 

imposats a través del SCADA i a través del terminal operador, respectivament, i el nou valor de 

sortida que s‟assignarà a A_OUT.  
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En mode automàtic, l‟entrada que regeix el comportament del bloc és OUT_PID, dissenyada 

per estar connectada a la sortida d‟un PID, i si l‟estat no és anul·lat, no hi ha enclavament, i no 

hi ha alarma tèrmica, la sortida A_OUT adquireix el seu valor. En cas d‟estar en mode manual, 

però tampoc en situació d‟error, la sortida és la imposada per SCADA o pel terminal operador, 

segons l‟estat de REM_LOC. Les sortides D_OUT i A_OUT seran zero en mode Anul·lat, i 

seran iguals a D_SAFE i A_SAFE en cas d‟enclavament o alarma tèrmica. 

La senyal d‟entrada PHS, pròpia dels ventiladors, és una segona confirmació de marxa 

(independent de la confirmació RUN). Si no es rep la confirmació PHS en un temps ARC_PT, 

s‟activa una de les alarmes de EST_ALM que indica corretges trencades, i si no es rep la 

confirmació RUN en un temps ACNF_PT, s‟activa l‟alarma de confirmació de EST_ALM (com 

en els blocs anteriors). 

A_MOT_V 

     

Figura 36: Bloc de funcions derivat A_MOT_V 

Les tres seccions del bloc A_MOT_V, mostrat en la Figura 36, estan dissenyades per simular el 

comportament d‟un ventilador de cabal fix. Aquest ventilador és semblant al ventilador de cabal 

variable, però sense les senyals analògiques. Les funcionalitats del bloc són les mateixes que 

les del bloc A_MOT_V_VF en quant a sortida digital, alarmes, enclavaments, etc, però no 

disposa de sortida analògica. La sortida OUT serà “1” quan així ho diguin els words PET o 

PET_TOP, segons el valor de REM_LOC, i en funció de l‟estat i de les alarmes.  
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A_PID 

     

Figura 37: Bloc de funcions derivat A_PID 

Els blocs A_PID, mostrates en la Figura 37, realitzen regulacions del tipus PID. Partint d‟un 

valor de lectura PV i d‟un valor desitjat de consigna SP, presents ambdós dins la variable 

derivada d‟entrada/sortida DAT del tipus DATOS_A_PID, el bloc regula la sortida OUT per tal 

de que PV s‟acosti el màxim possible a SP.  

Aquest bloc utilitza en el seu interior un bloc de la lliberia pròpia de Unity, anomenat PID1, que 

duu a terme aquesta regulació a partir d‟uns certs paràmetres d‟entrada.  

El bloc A_PID emmotlla el bloc PID1 a l‟estil de la resta de blocs de funcions derivats. A_PID té 

entrades i sortides del tipus DATOS_A_PID, PARAM_A_PID i utilitza words com a contenidors 

de booleans. El bloc s‟encarrega d‟extreure la informació d‟aquestes estructures i introduir-la en 

el bloc PID1, que és qui realment fa la regulació. El tipus de regulació que duu a terme un PID 

està detallat més endavant en l‟apartat de programació de les regulacions. 

A_SPLIT 

     

Figura 38: Bloc de funcions derivat A_SPLIT 

El bloc A_SPLIT, mostrat en la Figura 38, duu a terme la traducció de l‟entrada OUT_PID 

(provinent generalment d‟un PID) en tres sortides diferents. El valor de les tres OUT segons 

OUT_PID ve en funció dels paràmetres que conté PARAM, del tipus PARAM_A_SPLIT.  
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L‟estructura PARAM conté quatre nombres reals (X1, X2, X3 i X4) que determinaran els valors 

de les sortides OUT1, OUT2 i OUT3 en funció del valor de OUT_PID. Per exemple, si OUT_PID 

té un valor entre X1 i X2, la sortida OUT1 decreix durant tot el rang X1-X2 de 100 fins a zero, 

mentre que OUT2 és zero. Entre X2 i X3, ambdues sortides OUT1 i OUT2 són zero. Entre X3 i 

X4, OUT1 es manté zero i OUT2 creix uniformement de zero a 100 durant tot el rang. 

El valor de OUT3 depèn de l‟entrada EXT. Si EXT és zero, OUT3 es manté a zero entre X1 i 

X2, creix entre X2 i X3 i es manté a 100 entre X3 i X4. Si EXT és “1”, OUT3 es manté a 100 

entre X1 i X2, decreix entre X2 i X3 i es manté a zero entre X3 i X4. La Figura 39 il·lustra el 

comportament d‟aquestes sortides. 

 Figura 39: Sortides del bloc A_SPLIT 

Tal com indica el nom de la sortida, el bloc està dissenyat per ser utilitzat a la sortida d‟un PID, 

en casos on una regulació entre zero i 100 (X1 i X4) impliqui activar o desactivar més d‟un 

equip. Per exemple, tal com veurem més endavant, en el programa s‟utilitzarà aquest bloc per 

determinar si activar una vàlvula de fred o de calor en una regulació de temperatura.  

OUT_PID 
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A_VC 

     

Figura 40: Bloc de funcions derivat A_VC 

El bloc A_VC, mostrat en la Figura 40, controla les entrades i sortides d‟una vàlvula regulable. 

Molt semblant al ventilador de cabal variable, A_VC rep en una de les seves entrades el valor 

de sortida d‟un PID que serà el que s‟assignarà a la sortida OUT (analògica) si no hi ha 

alarmes, ni enclavaments i l‟estat és automàtic. En estat manual, OUT rebrà els valors 

continguts dins l‟estructura DAT que s‟imposen a través del SCADA o a través del terminal 

operador. 

Aquest element no disposa d‟una confirmació digital de marxa (RUN), sinó d‟una confirmació 

analògica, o feedback (FBCK). L‟error de confirmació s‟activarà quan FBCK i OUT assoleixin 

una diferència major que la tolerància (valor contingut dins l‟estructura PAR del tipus 

PARAM_A_VC), considerant que és molt difícil que ambdós valors reals arribin a ser 

exactament iguals. 

El bloc disposa de les mateixes funcionalitats que els anteriors blocs: alarmes, modes, etc. 
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A_VTN 

     

Figura 41: Bloc de funcions derivat A_VTN 

El bloc A_VTN, mostrat en la Figura 41, serà utilitzat per regir el comportament d‟una comporta, 

element digital que només pot estar obert o tancat, però per al que no es defineixen estats 

intermitjos. 

Les entrades LSO i LSC del bloc corresponen a les deteccions de final de carrera obert i final 

de carrera tancat, és a dir, són “1” quan es detecta que la comporta està oberta o tancada, 

respectivament. L‟error de confirmació es generarà quan les senyals LSO i LSC no concordin 

amb OUT (digital) al llarg del temps ACNF_PT. Quan OUT sigui “1”, ordre d‟obrir comporta, 

s‟esperarà que LSO s‟activi i LSC es desactivi, i viceversa quan OUT sigui “0”. 

Aquest bloc també disposa de l‟entrada Trigger, que detecta els flancs de pujada i baixada de 

l‟entrada i els interpreta com a ordres per obrir o tancar la comporta. 

Les altres funcionalitats del bloc són idèntiques a les dels blocs anteriors: words de peticions i 

estat, ordres de canvi de mode o d‟obertura i tancament de la comporta a través del programa, 

alarmes en EST_ALM, etc.  

HABS 

      

Figura 42: Bloc de funcions derivat HABS 
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El bloc de funcions Habs, mostrat en la Figura 42, és l‟únic que no ha estat creat per l‟empresa 

client sinó que forma part de la programació pròpia del projecte. La seva funció és la de 

realitzar una traducció entre Humitat Relativa HRel i Humitat Absoluta Habs.  

Les lectures d‟humitat proporcionades a través de les sondes d‟humitat són valors d‟humitat 

relativa, en tant per cent d‟humitat. Les consignes d‟humitat amb les quals treballarem en el 

programa, en canvi, són valors d‟humitat absoluta, en grams d‟aigua per kilogram d‟aire. El 

primer pas que es durà a terme, per tant, a l‟hora de tractar les senyals d‟humitat serà traduir la 

lectura d‟humitat relativa en humitat absoluta. Aquesta traducció s‟ha extret de la gràfica 

utilitzada en climatització per a convertir humitat absoluta en relativa, i viceversa. Aquesta 

gràfica, obtinguda experimentalment, es mostra en la Figura 43: 

 

Figura 43: Gràfica d’humitat relativa/humitat absoluta 

La corba superior dibuixada en la gràfica correspon a la corba d‟humitat relativa del 100%. Les 

corbes inferiors són corbes d‟humitat relativa menor al 100%, menors quant més lluny es troben 

de la corba superior. La relació entre humitat absoluta (en grams d‟aigua per metre cúbic o per 

kilogram d‟aire) i humitat relativa depèn directament de la temperatura de l‟aire. La posició de 

les corbes depèn també de l‟altitud del recinte a on es prenen les mesures d‟humitat i 

temperatura.  

Una aproximació de la corba en forma de fórmula és: 

1000*
100

HRel

1000
)Alt*1025577.21(*325.101

1000*62198.0HAbs
2559.55


























x

x

e

e

 

On Hrel és el valor de la lectura d‟humitat relativa, Alt és l‟altura i el valor x s‟obté de la formula: 
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)15.273Templn(*545967.6)15.273Temp(*10445209.1

)15.273Temp(*10176476.4)15.273Temp(*10864023.4391499.1
15.273Temp
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On Temp representa la temperatura de l‟aire. 

El bloc de funcions derivat HAbs duu a terme les operacions descrites per obtenir el valor 

d‟humitat absoluta en funció de la humitat relativa, la temperatura i l‟altura. Per fer-ho, s‟ha 

programat una secció en llenguatge estructurat que reprodueix la fórmula matemàtica anterior 

en llenguatge Unity. 
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4.5. COMUNICACIONS 

Les comunicacions del PLC poden ser a través de xarxes Modbus Plus, a través de xarxes 

Modbus o a través de xarxes Ethernet. Per especificacions del client, les senyals controlades 

pel PLC arriben totes elles a través d‟Ethernet.  

En aquest projecte el PLC ha de disposar de dues xarxes Ethernet diferents: una d‟elles ha de 

proporcionar una adreça que sigui accessible a través de la xarxa d‟ordinadors amb software 

SCADA i l‟altra ha de comunicar el PLC amb les illes Advantys i amb els DPCs. La primera 

xarxa correspon al mòdul de comunicacions NOE, la segona xarxa correspon al port Ethernet 

del qual disposa la CPU.  

El programa Unity admet la creació de xarxes Ethernet o Modbus Plus independents, 

especificant una adreça IP i els ports a on han de ser llegits o escrits els valors, i la seva 

posterior assignació a un dels ports Ethernet del PLC. En el cas d‟aquest projecte s‟han definit 

dues xarxes diferents, anomenades Ethernet_3 i Ethernet_2. 

Xarxa Ethernet_3 

La xarxa Ethernet_3 s‟ha definit amb adreces IP dins el rang 150.150.156.XXX. Aquest rang 

d‟adreces correspon a les utilitzades en els ordinadors amb SCADA, i permet a aquests 

ordinadors accedir a les dades del programa del PLC. En aquesta xarxa només s‟ha definit 

l‟adreça IP del port Ethernet del PLC. 

Xarxa Ethernet_2 

La xarxa anomenada Ethernet_2 s‟ha definit amb adreces dins el rang 150.150.153.XXX, que 

correspon al rang d‟adreces que s‟ha assignat a les illes Advantys i a les passarel·les 

Ethernet/Modbus. La definició d‟aquesta xarxa inclou una relació de lectures i escriptures a 

altres adreces IP i ports dins el seu rang, corresponents a les entrades i sortides connectades a 

mòduls de les illes Advantys i a les lectures de pressions i setpoints de pressió dels DPCs.  

Dins la definició de la xarxa del PLC s‟han definit les següents lectures i escriptures, mostrats 

en les Taules 9 i 10 per al Sistema-02. En ells es considera el PLC com el „master‟ que escriu i 

llegeix de „slaves‟ pertanyents a la seva xarxa. Les comunicacions del Sistema-01 segueixen el 

mateix patró: 

SLAVE IP ADDRESS UNIT ID 

WR 
MASTER 
OBJECT 

WR SLAVE 
INDEX 

WR 
LENGTH DESCRIPTION 

150.150.153.18 255 %MW177 0 11 Dades Advantys illa i2.1 

150.150.153.19 255 %MW256 0 16 Dades Advantys illa 2.2 

150.150.153.20 255 %MW380 0 10 Dades Advantys illa 2.3 

150.150.153.21 255 %MW495 0 13 Dades Advantys illa 2.4 

Taula 9: Llistat d’escriptures de PLC de Sistema-02.  
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SLAVE IP ADDRESS UNIT ID 
RD MASTER 
OBJECT 

RD SLAVE 
INDEX 

RD 
LENGTH DESCRIPTION 

150.150.153.18 255 %MW101 5391 48 Dades Advantys illa 2.1 

150.150.153.19 255 %MW202 5391 10 Dades Advantys illa 2.2 

150.150.153.20 255 %MW292 5391 58 Dades Advantys lla 2.3 

150.150.153.21 255 %MW405 5391 68 Dades Advantys illa 2.4 

150.150.153.18 255 %MW550 5366 1 Estat Slots Advantys illa 2.1 

150.150.153.19 255 %MW552 5366 1 Estat Slots Advantys illa 2.2 

150.150.153.20 255 %MW554 5366 2 Estat Slots Advantys illa 2.3 

150.150.153.21 255 %MW556 5366 2 Estat Slots Advantys illa 2.4 

150.150.153.22 21 %MW600 149 6 Dades DPC Sala 32118 

150.150.153.22 22 %MW606 149 6 Dades DPC Sala 32119 

150.150.153.22 23 %MW612 149 6 Dades DPC Sala 32120 

150.150.153.22 24 %MW618 149 6 Dades DPC Sala 32121 

150.150.153.22 25 %MW624 149 6 Dades DPC Sala 32122 

150.150.153.22 26 %MW630 149 6 Dades DPC Sala 32127 

150.150.153.22 27 %MW636 149 6 Dades DPC Sala 32128 

150.150.153.22 28 %MW642 149 6 Dades DPC Sala 32129 

150.150.153.22 29 %MW648 149 6 Dades DPC Sala 32130 

150.150.153.22 30 %MW654 149 6 Dades DPC Sala 32131 

150.150.153.22 31 %MW660 149 6 Dades DPC Sala 32132 

150.150.153.22 32 %MW666 149 6 Dades DPC Sala 32123 

150.150.153.22 33 %MW672 149 6 Dades DPC Sala 32124 

150.150.153.22 34 %MW678 149 6 Dades DPC Sala 32125 

150.150.153.22 35 %MW684 149 6 Dades DPC Sala 32126 

150.150.153.22 21 %MW696 128 1 Comporta Sala 32118 

150.150.153.22 22 %MW697 128 1 Comporta Sala 32119 

150.150.153.22 23 %MW698 128 1 Comporta Sala 32120 

150.150.153.22 24 %MW699 128 1 Comporta Sala 32121 

150.150.153.22 25 %MW700 128 1 Comporta Sala 32122 

150.150.153.22 26 %MW701 128 1 Comporta Sala 32127 

150.150.153.22 27 %MW702 128 1 Comporta Sala 32128 

150.150.153.22 28 %MW703 128 1 Comporta Sala 32129 

150.150.153.22 29 %MW704 128 1 Comporta Sala 32130 

150.150.153.22 30 %MW705 128 1 Comporta Sala 32131 

150.150.153.22 31 %MW706 128 1 Comporta Sala 32132 

150.150.153.22 32 %MW707 128 1 Comporta Sala 32123 

150.150.153.22 33 %MW708 128 1 Comporta Sala 32124 

150.150.153.22 34 %MW709 128 1 Comporta Sala 32125 

150.150.153.22 35 %MW710 128 1 Comporta Sala 32126 

150.150.153.16 8 %MW712 149 2 Dades DPC Sala 32107 

150.150.153.16 10 %MW714 149 2 Dades DPC Sala 32109 

150.150.153.15 255 %MW558 5439 1 
Dades Advantys S-01 Slot 7 
Illa 1.3 

Taula 10: Llistat de lectures de PLC de Sistema-02.  
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Les quatre primeres files d‟ambdues taules corresponen a les lectures i escriptures d‟Advantys. 

Les quatre següents de la taula de lectures corresponen al byte (o bytes) que indiquen errors 

de comunicació amb les illes Advantys. Les quinze files següents, que llegeixen 6 bytes i no 

n‟escriuen cap, corresponen a les lectures de cadascun dels DPCs. Les últimes quinze lectures 

contenen en un byte l‟estat de les portes, provinent també dels DPCs. Per últim tant Sistema-01 

com Sistema-02 contenen alguna lectura més realitzada entre PLCs, que seran detallades més 

endavant en la secció comunicacions del programa. 
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4.6. PROGRAMA 

El cos del programa en Unity es divideix en tasques i esdeveniments. Les tasques són seccions 

de programa que són executades constantment cada cert temps. Els esdeveniments són 

seccions que interrompen les tasques en funció de temporitzadors o del valor de senyals 

d‟entrada o sortida. En aquest projecte només tractarem amb tasques. 

Les tasques de Unity es divideixen en tasques MAST, tasques FAST i tasques AUX. Dins de 

cada tipus de tasques es poden introduir tantes seccions i seccions SR com es desitgi. Les 

seccions i seccions SR de MAST s‟executaran repetidament a cada scan del programa, mentre 

que les seccions i seccions SR de FAST i de AUX s‟executaran únicament cada cert temps 

controlat. Les seccions FAST estan dissenyades per a contenir codi curt que ha de ser executat 

periòdicament. Les seccions AUX, en canvi, estan dissenyades per dur a terme tasques 

llargues de poca prioritat. En el projecte només s‟utilitzen tasques MAST, ja que es 

consideraran totes les tasques igual d‟importants, i no caldrà establir prioritats a l‟hora de fer ús 

de la CPU. 

Les seccions i les seccions SR es diferencien en que les seccions SR no són seccions d‟accés 

directe sinó subrutines executables únicament quan són cridades a través d‟altres seccions. 

Aquestes subrutines no seran utilitzades en aquest projecte ja que la mateixa funció també la 

realitzen els DFBs, i la utilització d‟aquests blocs de funcions derivats ha estat un requisit del 

client. Els DFBs ofereixen un gran avantatge respecte a les seccions SR, ja que aquests poden 

estar formats per moltes seccions de codi. 

El cos del programa, per tant, constarà de diverses seccions MAST executades totes elles en 

cada scan. Les seccions estaran escrites en llenguatge estructurat o de blocs, depenent de les 

necessitats de les funcions que s‟hagin de dur a terme en cada punt. Les seccions del 

programa es repartiran totes les tasques de manera que cada grup de seccions es dedicarà a 

una tasca concreta. 

Per tal de facilitar l‟esquematització del programa, les seccions d‟aquest estaran dividides en 

subseccions. El nom de cada secció anirà precedit pel nom de la subsecció a la que pertany. 

Les subseccions d‟aquest projecte i les seves descripcions són: 

- INICIALITZACIONS: Seccions que duen a terme les inicialitzacions de paràmetres. 

- I/O: Seccions encarregades de l‟acondicionament de les variables d‟entrada i sortida. 

- GENERAL: Seccions d‟àmbit general del projecte. 

- SCADA: Seccions en relació amb variables de SCADA. 

- DISPOSITIUS: Seccions a on es tracten les senyals dels dispositius del sistema. 

- REGULACIONS: Seccions a on es tracten les senyals dels reguladors del sistema. 

- INDICADORS: Seccions a on es tracten els indicadors de sales del sistema. 

- SEQÜÈNCIES: Seccions encarregades de la programació de seqüències de posada en 

marxa dels equips, aturada dels equips, i funcionament dels equips en mode fumigació. 

- PORTES: Seccions encarregades de la programació d‟elements de porta. 
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- ALARMES: Seccions d‟avaluació d‟alarmes. 

- CERBERUS: Seccions d‟avaluació d‟alarmes del tipus Cerberus, explicades en la 

secció de programació de les alarmes Cerberus. 

Aquest projecte consta en realitat de dos programes de PLC diferents que controlen cadascun 

d‟ells un sistema com el descrit anteriorment. L‟estructuració dels dos programes és 

absolutament igual, així com la programació dels elements comuns. La diferència en el nombre 

d‟equips i de sales dels dos sistemes, però, fa que el nombre de seccions dels dos programes 

sigui lleugerament diferent. Només canvia el contingut del programa en les seccions que 

tracten àrees diferents en Sistema-01 i Sistema-02. 

El programa de Sistema-01 es troba estructurat en les seccions desglosades en la Taula 11: 

1 INICIALITZACIONS: CS_IOS 84 PORTES: P_ENC_S32109_S32106 

2 INICIALITZACIONS: CS_EQUIPS 85 PORTES: P_ENC_S32107_S32109 

3 INICIALITZACIONS: CS_SALES 86 PORTES: P_ENC_S32121_S32107 

4 INICIALITZACIONS: CS_ALARMES 87 PORTES: P_SENC_S32101_S32109 

5 INICIALITZACIONS: WS_EQUIPS 88 PORTES: P_SENC_S32102_S32109 

6 INICIALITZACIONS: WS_SALES 89 PORTES: P_SENC_S32109_S32108 

7 I/O: ED_QUANTUM 90 PORTES: P_SENC_S32110_S32109 

8 I/O: ED_ILLA1 91 PORTES: P_SENC_S32111_S32109 

9 I/O: ED_ILLA2 92 PORTES: P_SENC_S32109_S32112 

10 I/O: ED_ILLA3 93 PORTES: P_SENC_S32109_S32113 

11 I/O: ED_ILLA4 94 PORTES: P_SENC_S32114_S32109 

12 I/O: EA_QUANTUM 95 PORTES: P_SENC_S32109_S32115 

13 I/O: EA_ILLA1 96 PORTES: P_SENC_S32109_S32116 

14 I/O: EA_ILLA3 97 PORTES: P_SENC_S32117_S32109 

15 I/O: EA_ILLA4 98 PORTES: P_SENC_S32115_S32116 

16 I/O: COMM 99 PORTES: P_SENC_S32117_S32116 

17 I/O: DPCs_PV 100 PORTES: P_SENC_S32116_S32133 

18 I/O: DPCs_OUT 101 PORTES: P_SENC_S32102_S32134 

19 SCADA: LECTURES_SALES 102 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_S01 

20 SCADA: LECTURES_EQUIPS 103 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_AE1601 

21 SCADA: LECTURES_ALM 104 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1601 

22 SCADA: REARMES 105 ALARMES: ALM_AE1601 

23 GENERAL: BT 106 ALARMES: ALM_CL1601 

24 GENERAL: AJUSTAMENT_HORA 107 ALARMES: ALM_SALA32100 

25 GENERAL: ENCLAVAMENTS 108 ALARMES: ALM_SALA32101 

26 GENERAL: FORMULA_HUMITAT 109 ALARMES: ALM_SALA32102 

27 GENERAL: FORMULA_CABAL 110 ALARMES: ALM_SALA32103 

28 DISPOSITIUS: DISP_AE1601 111 ALARMES: ALM_SALA32104 

29 DISPOSITIUS: DISP_CL1601 112 ALARMES: ALM_SALA32105 

30 DISPOSITIUS: DISP_E1601 113 ALARMES: ALM_SALA32106 

31 DISPOSITIUS: DISP_E1602 114 ALARMES: ALM_SALA32107 

32 DISPOSITIUS: DISP_BOMBES 115 ALARMES: ALM_SALA32108 

33 DISPOSITIUS: DISP_IL·LUMINACIÓ 116 ALARMES: ALM_SALA32109 

34 REGULACIONS: REG_AE1601 117 ALARMES: ALM_SALA32110 

35 REGULACIONS: REG_CL1601 118 ALARMES: ALM_SALA32111 

36 REGULACIONS: REG_E1601 119 ALARMES: ALM_SALA32112 

37 REGULACIONS: REG_SALA32100 120 ALARMES: ALM_SALA32113 

38 REGULACIONS: REG_SALA32101 121 ALARMES: ALM_SALA32114 

39 REGULACIONS: REG_SALA32102 122 ALARMES: ALM_SALA32115 

40 REGULACIONS: REG_SALA32103 123 ALARMES: ALM_SALA32116 

41 REGULACIONS: REG_SALA32104 124 ALARMES: ALM_SALA32117 

42 REGULACIONS: REG_SALA32105 125 ALARMES: ALM_SALA32134 
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43 REGULACIONS: REG_SALA32106 126 CERBERUS: CERB_I·LLUMINACIO 

44 REGULACIONS: REG_SALA32107 127 CERBERUS: CERB_PORTES 

45 REGULACIONS: REG_SALA32108 128 CERBERUS: CERB_SALA32100 

46 REGULACIONS: REG_SALA32109 129 CERBERUS: CERB_SALA32101 

47 REGULACIONS: REG_SALA32110 130 CERBERUS: CERB_SALA32102 

48 REGULACIONS: REG_SALA32111 131 CERBERUS: CERB_SALA32103 

49 REGULACIONS: REG_SALA32112 132 CERBERUS: CERB_SALA32104 

50 REGULACIONS: REG_SALA32113 133 CERBERUS: CERB_SALA32105 

51 REGULACIONS: REG_SALA32114 134 CERBERUS: CERB_SALA32106 

52 REGULACIONS: REG_SALA32115 135 CERBERUS: CERB_SALA32107 

53 REGULACIONS: REG_SALA32116 136 CERBERUS: CERB_SALA32108 

54 REGULACIONS: REG_SALA32117 137 CERBERUS: CERB_SALA32109 

55 REGULACIONS: REG_SALA32134 138 CERBERUS: CERB_SALA32110 

56 INDICADORS: IND_SALA32100 139 CERBERUS: CERB_SALA32111 

57 INDICADORS: IND_SALA32101 140 CERBERUS: CERB_SALA32112 

58 INDICADORS: IND_SALA32102 141 CERBERUS: CERB_SALA32113 

59 INDICADORS: IND_SALA32103 142 CERBERUS: CERB_SALA32114 

60 INDICADORS: IND_SALA32104 143 CERBERUS: CERB_SALA32115 

61 INDICADORS: IND_SALA32105 144 CERBERUS: CERB_SALA32116 

62 INDICADORS: IND_SALA32106 145 CERBERUS: CERB_SALA32117 

63 INDICADORS: IND_SALA32107 146 CERBERUS: CERB_SALA32134 

64 INDICADORS: IND_SALA32108 147 CERBERUS: CERB_SALES 

65 INDICADORS: IND_SALA32109 148 CERBERUS: CERB_AE1601 

66 INDICADORS: IND_SALA32110 149 CERBERUS: CERB_CL1601 

67 INDICADORS: IND_SALA32111 150 CERBERUS: CERB_E1601 

68 INDICADORS: IND_SALA32112 151 CERBERUS: CERB_E1602 

69 INDICADORS: IND_SALA32113 152 CERBERUS: CERB_BOMBES 

70 INDICADORS: IND_SALA32114 153 CERBERUS: CERB_ERRORS 

71 INDICADORS: IND_SALA32115 154 CERBERUS: CERB_INSTAL·LACIONS 

72 INDICADORS: IND_SALA32116 155 SCADA: ESCRIPTURES_SALES 

73 INDICADORS: IND_SALA32117 156 SCADA: ESCRIPTURES_EQUIPS 

74 INDICADORS: IND_SALA32134 157 SCADA: ESCRIPTURES_ALM 

75 PORTES: P_ENC_S32100_EXT 158 SCADA: ERRORS_HARDWARE 

76 PORTES: P_ENC_S32101_S32100_1 159 I/O: SD_QUANTUM 

77 PORTES: P_ENC_S32101_S32100_2 160 I/O: SD_ILLA1 

78 PORTES: P_ENC_S32101_S32100_3 161 I/O: SD_ILLA2 

79 PORTES: P_ENC_S32103_EXT 162 I/O: SD_ILLA3 

80 PORTES: P_ENC_S32109_S32103 163 I/O: SD_ILLA4 

81 PORTES: P_ENC_S32104_EXT 164 I/O: SA_QUANTUM 

82 PORTES: P_ENC_S32105_S32104 165 I/O: SA_ILLA1 

83 PORTES: P_ENC_S32106_S32105 166 I/O: SA_ILLA2 

Taula 11: Llistat de seccions del programa de Sistema-01  

El programa de Sistema-02 es troba estructurat en les seccions desglosades en la Taula 12: 

1 INICIALITZACIONS: CS_IOS 82 PORTES: P_ENC_S32130_S32128 

2 INICIALITZACIONS: CS_EQUIPS 83 PORTES: P_ENC_S32131_S32129 

3 INICIALITZACIONS: CS_SALES 84 PORTES: P_ENC_S32132_S32130 

4 INICIALITZACIONS: CS_ALARMES 85 PORTES: P_ENC_S32120_S32131 

5 INICIALITZACIONS: WS_EQUIPS 86 PORTES: P_ENC_S32120_S32132 

6 INICIALITZACIONS: WS_SALES 87 PORTES: P_SENC_S32120_S32119 

7 I/O: ED_QUANTUM 88 PORTES: P_SENC_S32120_S32121 

8 I/O: ED_ILLA1 89 PORTES: P_SENC_S32123_S32120 

9 I/O: ED_ILLA2 90 PORTES: P_SENC_S32125_S32120 

10 I/O: ED_ILLA3 91 PORTES: P_SENC_S32126_S32120 

11 I/O: ED_ILLA4 92 PORTES: P_SENC_S32120_S32122 

12 I/O: EA_QUANTUM 93 PORTES: P_SENC_S32124_S32120 
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13 I/O: EA_ILLA1 94 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_S02 

14 I/O: EA_ILLA3 95 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_AE1701 

15 I/O: EA_ILLA4 96 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1705_E1702 

16 I/O: DPCs_PV 97 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1701_E1703 

17 I/O: DPCs_OUT 98 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1702_E1704 

18 SCADA: LECTURES_SALES 99 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1703_E1705 

19 SCADA: LECTURES_EQUIPS 100 SEQÜÈNCIES: MARXA_PARADA_CL1704_E1706 

20 SCADA: LECTURES_ALM 101 ALARMES: ALM_AE1701 

21 SCADA: REARMES 102 ALARMES: ALM_CL1705 

22 GENERAL: BT 103 ALARMES: ALM_CL1701 

23 GENERAL: AJUSTAMENT_HORA 104 ALARMES: ALM_CL1702 

24 GENERAL: ENCLAVAMENTS 105 ALARMES: ALM_CL1703 

25 GENERAL: FORMULA_HUMITAT 106 ALARMES: ALM_CL1704 

26 GENERAL: FORMULA_CABAL 107 ALARMES: ALM_SALA32118 

27 DISPOSITIUS: DISP_AE1701 108 ALARMES: ALM_SALA32119 

28 DISPOSITIUS: DISP_CL1705 109 ALARMES: ALM_SALA32120 

29 DISPOSITIUS: DISP_CL1701 110 ALARMES: ALM_SALA32121 

30 DISPOSITIUS: DISP_CL1702 111 ALARMES: ALM_SALA32122 

31 DISPOSITIUS: DISP_CL1703 112 ALARMES: ALM_SALA32123 

32 DISPOSITIUS: DISP_CL1704 113 ALARMES: ALM_SALA32124 

33 DISPOSITIUS: DISP_E1701 114 ALARMES: ALM_SALA32125 

34 DISPOSITIUS: DISP_E1702 115 ALARMES: ALM_SALA32126 

35 DISPOSITIUS: DISP_E1703 116 ALARMES: ALM_SALA32127 

36 DISPOSITIUS: DISP_E1704 117 ALARMES: ALM_SALA32128 

37 DISPOSITIUS: DISP_E1705 118 ALARMES: ALM_SALA32129 

38 DISPOSITIUS: DISP_E1706 119 ALARMES: ALM_SALA32130 

39 DISPOSITIUS: DISP_IL·LUMINACIÓ 120 ALARMES: ALM_SALA32131 

40 REGULACIONS: REG_AE1701 121 ALARMES: ALM_SALA32132 

41 REGULACIONS: REG_CL1705 122 CERBERUS: CERB_IL·LUMINACIO 

42 REGULACIONS: REG_CL1701 123 CERBERUS: CERB_PORTES 

43 REGULACIONS: REG_CL1702 124 CERBERUS: CERB_SALA32118 

44 REGULACIONS: REG_CL1703 125 CERBERUS: CERB_SALA32119 

45 REGULACIONS: REG_CL1704 126 CERBERUS: CERB_SALA32120 

46 REGULACIONS: REG_E1701 127 CERBERUS: CERB_SALA32121 

47 REGULACIONS: REG_SALA32118 128 CERBERUS: CERB_SALA32122 

48 REGULACIONS: REG_SALA32119 129 CERBERUS: CERB_SALA32123 

49 REGULACIONS: REG_SALA32120 130 CERBERUS: CERB_SALA32124 

50 REGULACIONS: REG_SALA32121 131 CERBERUS: CERB_SALA32125 

51 REGULACIONS: REG_SALA32122 132 CERBERUS: CERB_SALA32126 

52 REGULACIONS: REG_SALA32123 133 CERBERUS: CERB_SALA32127 

53 REGULACIONS: REG_SALA32124 134 CERBERUS: CERB_SALA32128 

54 REGULACIONS: REG_SALA32125 135 CERBERUS: CERB_SALA32129 

55 REGULACIONS: REG_SALA32126 136 CERBERUS: CERB_SALA32130 

56 REGULACIONS: REG_SALA32127 137 CERBERUS: CERB_SALA32131 

57 REGULACIONS: REG_SALA32128 138 CERBERUS: CERB_SALA32132 

58 REGULACIONS: REG_SALA32129 139 CERBERUS: CERB_SALES 

59 REGULACIONS: REG_SALA32130 140 CERBERUS: CERB_AE1701 

60 REGULACIONS: REG_SALA32131 141 CERBERUS: CERB_CL1705_E1702 

61 REGULACIONS: REG_SALA32132 142 CERBERUS: CERB_CL1701_E1703 

62 INDICADORS: IND_SALA32118 143 CERBERUS: CERB_CL1702_E1704 

63 INDICADORS: IND_SALA32119 144 CERBERUS: CERB_CL1703_E1705 

64 INDICADORS: IND_SALA32120 145 CERBERUS: CERB_CL1704_E1706 

65 INDICADORS: IND_SALA32121 146 CERBERUS: CERB_E1701 

66 INDICADORS: IND_SALA32122 147 CERBERUS: CERB_ERRORS 

67 INDICADORS: IND_SALA32123 148 CERBERUS: CERB_INSTAL·LACIONS 

68 INDICADORS: IND_SALA32124 149 SCADA: ESCRIPTURES_SALES 

69 INDICADORS: IND_SALA32125 150 SCADA: ESCRIPTURES_EQUIPS 

70 INDICADORS: IND_SALA32126 151 SCADA: ESCRIPTURES_ALM 
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71 INDICADORS: IND_SALA32127 152 SCADA: ERRORS_HARDWARE 

72 INDICADORS: IND_SALA32128 153 I/O: SD_QUANTUM 

73 INDICADORS: IND_SALA32129 154 I/O: SD_ILLA1 

74 INDICADORS: IND_SALA32130 155 I/O: SD_ILLA2 

75 INDICADORS: IND_SALA32131 156 I/O: SD_ILLA3 

76 INDICADORS: IND_SALA32132 157 I/O: SD_ILLA4 

77 PORTES: P_ENC_S32118_S32109 158 I/O: SA_QUANTUM 

78 PORTES: P_ENC_S32120_S32118 159 I/O: SA_ILLA1 

79 PORTES: P_ENC_S32127_EXT 160 I/O: SA_ILLA2 

80 PORTES: P_ENC_S32128_S32127 161 I/O: COMM 

81 PORTES: P_ENC_S32129_S32128   

Taula 12: Llistat de seccions del programa de Sistema-02  

A continuació es descriurà el contingut de cada subsecció del programa. Les seccions 

pertanyents a una subsecció són en general molt similars entre elles, però s‟incidirà en les 

seves diferències. 
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4.6.1. INICIALITZACIONS 

Les primeres seccions del programa duen a terme inicialitzacions de paràmetres que seran 

utilitzats posteriorment. Aquestes inicialitzacions no s‟han de realitzar a cada scan, sinó 

únicament en els moments en que els valors d‟aquests paràmetres puguin haver-se perdut, 

com per exemple just després de carregar el programa al PLC. Un altre tipus d‟inicialitzacions 

són aquelles que han d‟assegurar que l‟estat del PLC sigui un estat conegut cada cop que 

aquest és parat, o es produeix un error de tensió i hi ha una desconnexió brusca. 

El primer tipus d‟inicialitzacions, les de paràmetres, corresponen al que en llenguatge Unity 

s‟anomena Cold Start (inici en fred). L‟arrencada en fred es produeix quan el programa es 

carrega de nou al PLC, o la primera vegada que s‟hi executa el programa. En aquesta 

arrencada, les variables que no provenen d‟entrades externes adquireixen inicialment un valor, 

per defecte (zero). Algunes d‟aquestes variables, però, han de contenir el valor de paràmetres 

que el programa necessita utilitzar. Alguns exemples són els valors de setpoints de temps, 

valors de màxims i mínims admissibles de senyals o valors utilitzats com a paràmetres per 

altres blocs del programa, com per exemple els paràmetres de blocs PID. 

L‟altre tipus d‟inicialitzacions són necessàries quan el sistema és aturat i ha de posar-se en 

marxa de nou (Warm Start, inici en calent). Les variables que poden haver canviat de valor 

mentre el programa estava en funcionament, han de tornar al seu valor inicial de repòs, per tal 

de que el sistema arranqui de nou a un estat conegut. Un exemple clar és l‟estat de les 

comportes, que en repòs han d‟estar tancades. Si el sistema para bruscament, i després torna 

a posar-se en marxa, les comportes han d‟estar tancades, com si s‟acabés de carregar el 

programa al PLC per primera vegada. Altres exemples són l‟estat de les seqüències de marxa 

o parada del sistema, que han de retornar totes a l‟inici, o l‟estat dels ventiladors, que han 

d‟estar parats. 

L‟estructura del programa reserva les seves primeres seccions a les inicialitzacions de 

variables. Aquestes seccions, escrites en llenguatge estructurat, llisten una a una les variables i 

els hi assignen el seu valor en repòs. 

El mètode utilitzat per restringir les inicialitzacions just a la primera vegada que s‟ha carregat el 

programa, o després d‟una parada de programa, és a través de dur a terme el llistat 

d‟inicialitzacions només si es compleix la condició de Cold Start o Warm Start. Les variables 

ColdStart i WarmStart adquireixen valor un cop cridada la funció de Unity System_Start, de la 

següent manera: 

SYSTEM_START (COLDSTART,WARMSTART); 

La crida a aquesta funció, que és pròpia del sistema, posa a “1” durant el primer scan a la 

primera variable (ColdStart) quan el sistema ha experimentat un inici en fred, i a la segona 

variable (WarmStart) quan ha experimentat un inici en calent. La funció només considera el inici 

en un únic scan, per tant després d‟un inici, la següent vegada que es torni a executar la funció 

aquesta posarà de nou a zero les dues variables.  
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La primera secció del programa, corresponent a una secció d‟inicialitzacions, duu a terme 

primer de tot la crida a la funció System_Start. El següent pas és avaluar la variable ColdStart o 

WarmStart, i en cas de ser “1”, executar la següent secció de codi, corresponent al llistat 

d‟inicialitzacions. Aquest llistat d‟inicialitzacions es troba tallat en diverses seccions del 

programa, per evitar seccions massa llargues i poc llegibles. D‟aquesta manera, unes seccions 

comencen amb l‟avaluació de la variable ColdStart, i d‟altres amb l‟avaluació de la variable 

WarmStart. Tant en el Sistema-01 com en el Sistema-02, les seccions de programa 

corresponents a inicialitzacions són: 

- CS_IOS: Inicialitzacions després de ColdStart d‟elements d‟entrada i sortida. 

- CS_EQUIPOS: Inicialitzacions després de ColdStart d‟elements d‟equips. 

- CS_SALAS: Inicialitzacions després de ColdStart d‟elements de sales. 

- CS_ALARMAS_SALAS: Inicialitzacions després de ColdStart d‟alarmes de sales. 

- WS_EQUIPS: Inicialitzacions després de WarmStart d‟elements d‟equips. 

- WS_SALAS: Inicialitzacions després de WarmStart d‟elements de sales. 

L‟estructura d‟aquestes seccions és: 

IF COLDSTART (WARMSTART) THEN 

 VARIABLE_I := VALOR_INICIAL_I; 

 VARIABLE_J := VALOR_INICIAL_J; 

 … 

END_IF; 
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4.6.2. ENTRADES/SORTIDES 

Les seccions dedicades a entrades i sortides del programa duen a terme la funció d‟adaptar les 

senyals externes a variables utilitzables pel PLC, i viceversa. Les senyals externes que es 

tracten són les senyals provinents de mòduls d‟entrada/sortida de PLC, senyals provinents 

d‟illes Advantys i senyals provinents dels DPCs. 

En l‟apartat de comunicacions s‟ha observat com aquestes senyals d‟entrada i sortida 

s‟assignen a variables del programa a través d‟una adreça del tipus %I, %Q o %M, i un cop 

definida la variable ja pot ser tractada igual que qualsevol altre variable. Les seccions 

d‟entrades/sortides, però, duen a terme adaptacions que tenen a veure amb l‟ús d‟aquestes 

variables dins el programa: 

 

4.6.2.1. ENTRADES DE PLC I ADVANTYS 

Les senyals d‟entrada al PLC i a l‟Advantys s‟introdueixen al sistema a través de mòduls 

connectats al PLC directament o a través de les illes d‟Advantys. En ambdós casos es tracta de 

senyals elèctriques a les quals el propi mòdul defineix un cert valor numèric en funció de la 

quantitat de senyal elèctrica detectada. Les seccions d‟entrades adapten aquest valor numèric 

al valor necessari en el programa. 

ENTRADES DIGITALS DE PLC I ADVANTYS 

En aquest projecte s‟ha considerat la conveniència de realitzar un mapejat de les entrades 

digitals de PLC i Advantys que estrictament no seria necessari, però que facilitarà la feina de 

programació. Les senyals digitals són senyals elèctriques que poden tenir un valor de zero o de 

24 Volts, i són directament assignades a variables booleanes amb un valor de “0” o “1”. En un 

principi, cap adaptació és necessària. Les entrades digitals, però, poden causar confusió a 

causa de la seva lògica directa o negada, és a dir, una variable que en el programa s‟interpreti 

com a activada quan es troba a “1” i com a desactivada quan es troba a “0”, pot correspondre 

en realitat a una senyal elèctrica de 24 Volts quan es troba desactivada i a 0 Volts quan es 

troba activada. Aquest és el cas de les senyals d‟alarma, per exemple si es desitja detectar un 

error de comunicació: si es perd la comunicació, la senyal cau a 0 Volts, per tant la senyal 

s‟adapta de manera que quan hi hagi la senyal a 0 Volts indiqui alarma, del tipus que es vol 

detectar, o de comunicació. En canvi quan la senyal està a 24 Volts indica que no hi ha alarma 

de cap tipus. D‟aquesta manera si es detecta la variable amb un valor zero, s‟interpreta que hi 

ha hagut alguna alarma, altrament quan la variable està a “1” significa que no hi ha alarma. 

Per evitar confusions amb les lògiques directes o negades, en el programa s‟ha aplicat un 

mapejat a totes les variables digitals, sense excepció, a on totes les variables d‟entrades 

digitals són assignades a una nova variable interna (amb el mateix nom i el prefix “I_”). 

Aquestes assignacions poden ser directes o negades. 
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Utilitzant aquest mapejat s‟assegura que independentment del significat de 0 Volts i 24 Volts en 

una variable, el significat de el ”1” lògic i del “0” lògic dins el programa és l‟adequat. És a dir, si 

ens interessa en el programa tractar totes les senyals a 0 Volts com a desactivades, només cal 

negar el mapejat de les entrades que tinguin la lògica al revés. 

Per altra banda, dur a terme aquest tipus de mapejat també és útil pensant en un hipotètic futur 

canvi de senyals. Si en un futur una de les senyals quedés inutilitzada, per exemple per un 

trencament de cable, i s‟hagués d‟utilitzar una nova senyal per fer la mateixa funció, en el 

programa s‟haurien de canviar totes les crides a la variable antiga per crides a la variable nova. 

Utilitzant mapejat, en canvi, n‟hi ha prou amb assignar a la variable interna (la variable amb 

prefix I_) el valor de la nova senyal, en lloc de la senyal antiga. Dins el programa, la senyal 

interna no canvia en cap moment. 

El mapejat de les variables digitals d‟entrada pot ser realitzat directament mitjançant la funció 

MOVE de Unity, que assigna directament a la sortida el valor que rep a l‟entrada. La Figura 44 

en mostra un exemple: 

 

Figura 44: Mapejat d’entrades digitals 

En aquest cas el valor de la senyal anomenada CAC033012_LSO (final de carrera obert de la 

comporta CAC033012) s‟assigna directament a l‟interior del programa, on s‟utilitzarà el valor de 

I_CAC033012_LSO. 

El programa és tant extens, però, que utilitzar la funció Move per a totes les entrades digitals de 

PLC implica fer moltes crides a aquesta funció. La solució que s‟ha adoptat per a aquest 

projecte té la mateixa base que les crides a la funció Move, però evita haver de realitzar tantes 

crides a funcions i haver d‟utilitzar tant espai. La solució adoptada és la utilització de les 

funcions de Unity BIT_TO_WORD i WORD_TO_BIT. 

Aquestes dues funcions no estan dissenyades per a dur a terme cap tipus de mapejat de 

variables, sinó per transformar un conjunt de bits en un word, i un word en un conjunt de bits. 

Aplicat un bloc a la sortida de l‟altre, l‟acció que s‟està duent a terme és en realitat la mateixa 

que la funció Move, només que aplicada a 16 bits alhora. La Figura 45 en mostra un exemple: 
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Figura 45: Mapejat d’entrades digitals en grup 

Amb aquest mètode, les 16 variables d‟entrada, corresponents a les posicions del 1 fins al 16 

del slot 5 del PLC de Sistema-02, s‟assignen a 16 variables internes que seran utilitzades en el 

programa. En el cas de dues d‟elles, la lògica és negada (la sortida del WORD_TO_BIT inclou 

una negació), i per tant quan les senyals AE1701_FC2_TP i AE1701_FC1_TP siguin “1”, les 

seves corresponents I_AE1701_FC2_TP i I_AE1701_FC1_TP seran zero, i viceversa. Les 

altres variables tenen lògica directa. De la mateixa manera es mapegen la resta de les entrades 

de PLC i d‟Advantys. 

ENTRADES ANALÒGIQUES DE PLC I ADVANTYS 

Les senyals que entren al PLC a través dels mòduls ACI 040 00 són assignades a adreces del 

tipus UINT (enter sense signe). Segons la configuració d‟aquests mòduls, la variable assignada 

a aquesta adreça tindrà un valor de 0 quan l‟entrada sigui de 4 mA, i un valor de 16000 quan 

l‟entrada sigui de 20 mA. Els valors intermitjos entre 4 i 20 mA correspondran linealment a un 

valor de variable entre 0 i 16000.  

Les senyals analògiques que entren al sistema a través dels mòduls d‟entrades analògiques 

d‟Advantys disposen d‟una configuració lleugerament diferent. Aquestes entrades poden ser de 

corrent o de tensió. Les entrades de corrent oscil·len entre els 4 mA i els 20 mA, i la variable 

que se li assigna adquireix valors entre 0 i 32000. Les entrades de tensió, en canvi, oscil·len 

entre 0 i 10 Volts, i les seves variables adquireixen els mateixos valors entre 0 i 32000, 

linealment. 

En el cas de les entrades analògiques, té mes sentit parlar de mapejat. Totes les entrades 

analògiques es mouran entre els valors 0 i 16000 o 32000 per representar tot el seu rang de 

valors possible. Les senyals elèctriques, però, no tenen perquè tenir cap relació amb els valors 

0 i 16000 o 32000. Per exemple, la lectura del percentatge d‟obertura d‟una vàlvula donarà 4 

mA quan la vàlvula estigui totalment tancada i 20 mA quan estigui totalment oberta. En aquest 

cas si la vàlvula es troba totalment oberta la variable que se li assigni tindrà un valor de 16000 

(si és una entrada de PLC) o de 32000 (si és una entrada d‟Advantys). En un altre exemple, el 
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de les sondes de temperatura, aquestes donen 4 mA quan la temperatura és de -20 ºC i 20 mA 

quan és de 70 ºC (segons les especificacions de la sonda de temperatura). El significat del 

valor 16000 i 32000, per tant, no guarda cap relació amb el valor físic que representa. A més a 

més, en ambdós exemples és necessari que la variable sigui del tipus REAL, en lloc de tipus 

enter sense signe, per tal de poder representar valors amb decimals i valors negatius. 

En el programa es fa confús treballar utilitzant valors de variables entre 0 i 16000 o 32000 quan 

en realitat corresponen a valors diferents de magnituds físiques, i no és còmode tampoc 

treballar amb UINTs. Per aquesta raó, en la secció d‟entrades analògiques de Quantum es duu 

a terme un canvi de variable UINT a REAL i un escalat propi per a cada variable. Es crea per 

tant, una nova variable amb el mateix nom que la variable d‟entrada però de diferent tipus i amb 

el prefix “POM_CLM_”. Per tal de dur a terme aquest escalat, s‟han utilitzat els blocs de 

funcions derivats del tipus A_IAN. 

Un exemple de la utilització d‟aquest bloc és el mostrat per la Figura 46: 

 

Figura 46: Mapejat d’entrades analògiques 

En aquest exemple la variable PT03250_PI (lectura de pressió de l‟extractor E-17/01) prové 

d‟una entrada analògica de PLC. El bloc obté a la seva sortida la variable real 

POM_CLM_PT03250_PI, que és la que serà utilitzada dins el programa, i també llegida 

directament del SCADA per poder representar el valor de pressió en Pascals a l‟ordinador de 

control. 

L‟estructura PAR, de tipus PARA_SCALING, conté els quatre valors que marquen l‟escalat de 

la variable: valor mínim d‟entrada, valor màxim d‟entrada, valor mínim de sortida i valor màxim 

de sortida. En aquest cas els valors d‟entrada són entre 0 i 16000, com en qualsevol altre 

entrada analògica de Quantum, i els valors de sortida són entre 0 i 750 Pascals. Aquests valors 

són introduïts en l‟estructura en la secció d‟inicialitzacions de l‟apartat anterior. L‟altre valor que 

conté PAR és el camp CLIP. Aquest paràmetre a “0” indica que si la variable d‟entrada supera 

el valor 16000 (la senyal elèctrica és major que 20 mA) la variable de sortida ha de superar els 

750 Pascals. En canvi, si hi ha un “1”, indica que la senyal de sortida ha d‟establir-se en 750 

Pascals encara que la senyal d‟entrada augmenti més. L‟escalat de la senyal en funció de CLIP 

es mostra en la Figura 47: 
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Figura 47: Escalat de variables amb CLIP = “0” i amb CLIP = “1” 

En el programa es treballarà amb els valors entre 0 i 750 de la variable 

POM_CLM_PT03250_PI, que correspon al valor en Pascals de la pressió d‟aquest conducte 

d‟aire. Per tant, el valor de CLIP serà “0”, per defecte, tot i que en funcionament normal del 

sistema l‟entrada no hauria de superar mai in_min ni in_max, que és el rang de treball. Les 

úniques situacions en les quals s‟ha establert CLIP a “1” són en senyals que, quan han estat 

comprovades físicament, han demostrat superar lleugerament els límits de mA. Només en els 

casos on superar aquests límits fa perdre la coherència del programa, com per exemple un 

percentatge d‟obertura de vàlvula que superi el 100 % o que sigui negatiu. En aquests casos 

CLIP val “1”, i per tant la variable s‟estableix en 100% o 0%, quan no es compleixen les 

especificacions màximes i/o mínimes d‟entrada, sense provocar incoherencies.  

El paràmetre PT03250_PI_CHF indica error de comunicació, és a dir, s‟activa quan l‟entrada 

detectada és de 0 mA. Aquest paràmetre és creat exclusivament pels mòduls d‟entrades 

analògiques, tant en entrades de PLC com en entrades d‟Advantys, i per tant disposa d‟una 

adreça. Els únics mòduls d‟entrades analògiques que no disposen d‟aquesta senyal són els 

mòduls d‟entrades de tensió d‟Advantys, ja que un zero de tensió és un valor vàlid, i per tant no 

és possible detectar si no hi ha comunicació. 

Dins el bloc, com ja ha estat explicat anteriorment, s‟activa un dels bits d‟alarma de 

POM_CLM_PT03250_PI_EST_ALM si la falta de comunicació es manté durant un cert temps. 

Diversos dels valors que s‟obtenen en aquestes seccions són utilitzats com a entrades en un 

bloc de funcions derivat del tipus A_PID, ja que els valors analògics d‟entrada serveixen per fer 

regulacions. Els blocs A_PID no disposen d‟una entrada directa al bloc a on assignar la variable 

POM_CLM_PT03250_PI, sinó que aquest valor ha de ser introduït a l‟estructura del tipus 

DATOS_A_PID, en el camp PV (Process Value). L‟assignació d‟aquesta variable a l‟estructura 

també es fa en la secció d‟entrades/sortides. La Figura 48 en mostra un exemple: 
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Figura 48: Assignació de lectures a camps de variables derivades 

 

4.6.2.2. ENTRADES DE DPCS 

A través dels DPCs arriben al PLC tres tipus de variables diferents: lectures de pressions de 

sala, lectures de setpoint de pressió de sala i lectures de percentatge d‟obertura de les 

comportes de sala que regulen la pressió (comportes no controlables pel programa). Aquestes 

variables són d‟entrada, i no són modificables. En el cas de la lectura de pressió de sala, la 

seva utilitat és la de determinar si s‟ha d‟activar alarma per nivell de pressió massa baix o 

massa alt. En els casos de la lectura de setpoint de pressió i de percentatge d‟obertura de 

comportes, són valors que només necessita SCADA per mostrar per pantalla, però que no són 

utilitzats en el programa, ja que el control de l‟obertura de comportes en funció del setpoint de 

pressió es duu a terme ajustant les comportes manualment. SCADA necessita aquestes dades, 

però, per tal de detectar si les comportes han de ser reajustades de nou. 

Segons especificacions dels equips DPC, les lectures de pressió i de setpoint de pressió ja són 

directament valors del tipus real, per tant no és necessari dur a terme cap tipus de canvi de 

tipus de variable ni d‟escalat. Per altra banda, es realitza el mapejat d‟aquestes variables a 

variables amb el prefix “POM_CLM_”, ja que seran llegides per SCADA. La Figura 49 mostra un 

exemple: 

 

 

Figura 49: Mapejat d’entrades de DPC 

El valor de les lectures d‟obertura de comportes, en canvi, és un valor del tipus UINT, i per tant 

rebrà el mateix tractament que les entrades analògiques de PLC i d‟Advantys. En aquest cas 

tampoc es disposarà de senyal d‟error de canal, per tant l‟entrada CHN_F quedarà buida. 

Respecte als paràmetres de l‟estructura PAR que conté els valors màxim i mínim d‟entrada i 

sortida, segons especificacions dels DPCs, aquests valors són: 

- Entrada mínima: 32768 

- Entrada màxima: 40700 
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- Sortida mínima: 0.0 

- Sortida màxima: 79.0 

Això significa que el valor d‟entrada de la variable CAC032021 sempre estarà compresa entre 

32768 i 40700, i que aquests valors corresponen a una obertura de comporta entre el 0 i el 

79%, segons especificacions.  

 

4.6.2.3. SORTIDES DE PLC I ADVANTYS 

De la mateixa manera que amb les entrades de PLC, les variables amb les que treballa el 

programa necessiten ser adaptades a les sortides del PLC. 

SORTIDES DIGITALS DE PLC I ADVANTYS 

Les sortides digitals de PLC són variables de tipus booleà. Tal i com es realitza amb les 

variables d‟entrada, i per les mateixes raons, les sortides digitals de PLC han de ser 

mapejades. Per tant, el valor amb el qual s‟estarà treballant en el programa no coincidirà amb 

el valor de la sortida, ja que aquest serà adaptat. L‟estructuració d‟aquests mapejats utilitza 

també les funcions de Unity BIT_TO_WORD i WORD_TO_BIT, tal com mostra la Figura 50: 

 

Figura 50: Mapejat de sortides digitals 

Les variables sense prefix són aquelles que surten del PLC a través dels mòduls de sortides 

digitals de PLC o a través d‟Advantys. La seva lògica també pot ser negada, igual que amb les 

entrades. 

Les seccions de sortides s‟executen una vegada s‟ha finaliltzat l‟execució de la resta del 

programa, quan les variables ja contenen els valors correctes després de passar per totes les 

seccions restants de programa. 
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SORTIDES ANALÒGIQUES DE PLC I ADVANTYS 

Les sortides analògiques de PLC i d‟Advantys són senyals elèctriques a les quals s‟ha 

d‟assignar una variable del tipus INT dins d‟un rang comprès entre 0 i 16000 (en les sortides de 

mòduls de PLC) i entre 0 i 32000 (en les sortides de mòduls d‟Advantys). En l‟interior del 

programa es treballa amb valors reals de variables i amb rangs diferents i diversos. Els passos 

que s‟han de realitzar a l‟hora de transformar les variables amb les quals s‟està treballant en el 

programa en variables assignables a les sortides dels mòduls, són els mateixos que els que es 

duen a terme a l‟hora de mapejar les entrades analògiques, però en ordre invers. En aquest 

cas, però, no es disposa en la llibreria de blocs de funcions derivats de cap bloc específic amb 

la mateixa funció que el bloc A_IAN però per a les sortides analògiques. La solució que s‟ha 

escollit ha estat cridar directament les mateixes funcions que el bloc A_IAN però en sentit 

invers.  

El bloc A_IAN encadena tres funcions de Unity: UINT_TO_REAL, SCALING i AVGMV. 

Aquestes funcions canvien el tipus de variable de UINT a real, escalen el valor amb el 

paràmetre PAR desitjat i posteriorment fan un promitjat d‟aquesta senyal amb els valors 

anteriors, tot i que aquesta última opció no s‟utilitza en el programa (es posa el numero de 

promitjats a 1). Les funcions a realitzar a l‟hora de definir un valor per a les sortides són les 

d‟escalar la variable real a una escala entre 0 i 16000 (o 0 i 32000), i posteriorment convertir-la 

al tipus de variable INT. L‟aspecte d‟aquest tractament de senyal és el mostrat per la Figura 51: 

 

Figura 51: Mapejat de sortides analògiques 

La variable a la qual s‟ha assignat un valor dins el programa, I_CL1705_FC1_AO és escalada i 

transformada en una variable UINT sense prefix amb el rang de valors necessari per ser 

assignada a una sortida analògica. La variable I_CL1705_FC1_AO_PARAM és del tipus 

PARA_SCALING, i els valors dels seus paràmetres són: 

- Entrada mínima: 0 

- Entrada màxima: 100 

- Sortida mínima: 0 

- Sortida màxima: 16000 

Les accions realitzades dins el bloc A_IAN referents a alarmes d‟error de canal no són 

necessàries al tractar-se de sortides, ja que no hi ha opció d‟alarma.  
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4.6.2.4. COMUNICACIONS 

La secció de programa anomenada Comunicacions s‟encarrega de la interactuació entre 

Sistema-01 i Sistema-02. Anteriorment s‟ha comentat que Sistema-01 i Sistema-02 no 

mantenen pràcticament cap relació, i per tant són dos sistemes independents sense relació. 

Només existeixen dues situacions en les quals és necessària la comunicació entre PLCs: 

Lectures d’estat de portes 

Dues portes divideixen la planta en Sistema-01 i Sistema-02 (S32118_S32109_P1 i 

S32121_S32107_P1). Tot i que cada porta pertany a un sistema, l‟estat de les dues portes ha 

de ser conegut per ambdós sistemes, ja que tots dos activaran els buzzers de les sales o el 

bloqueig de pressió en funció de l‟estat d‟aquestes portes.  

La comunicació de l‟estat de la porta d‟un sistema a un altre sistema és duu a terme en el 

programa a través de la lectura directa del PLC a una illa Advantys de l‟altre sistema. Al 

disposar les illes Advantys d‟adreça IP pròpia des d‟on el PLC hi pot accedir, les lectures 

d‟estat de porta que hagin de ser conegudes pels dos sistemes seran accedides dues vegades, 

a través de Sistema-01 i a través de Sistema-02.  

En l‟apartat anterior de comunicacions s‟ha anomenat la lectura del PLC d‟alguns bits d‟una illa 

Advantys pertanyent a l‟altre PLC. Aquests bits corresponen a una lectura d‟estat de porta. La 

secció comunicacions duu a terme el mapejat d‟aquesta lectura. La Figura 52 en mostra un 

exemple: 

 

Figura 52: Mapejat d’entrades per comunicacions. Estats de porta 

Lectures de pressions 

Les sales que estan a una pressió més elevada que una de les seves sales veïnes disposen 

d‟una alarma de pressió diferencial baixa, que s‟activa quan la diferència entre les dues 

pressions es redueix. Per a calcular aquesta diferència és necessària la lectura de les dues 

pressions de sala.  

Les dues portes que uneixen Sistema-01 i Sistema-02 serveixen de separació de dues sales, 

una d‟elles de Sistema-01 i l‟altra de Sistema-02, on cada sistema té la lectura de pressió, però 

la sala de Sistema-02, que té major pressió, necessita conèixer el valor de pressió de la sala de 

Sistema-01 per avaluar l‟alarma.  

Les lectures de pressió de sales arriben als PLCs a través de la lectura d‟un índex de l‟adreça 

de la passarel·la Modbus/Ethernet, i per tant el PLC de Sistema-02 ha de dur a terme dues 
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lectures de la passarel·la Modbus/Ethernet de Sistema-01 (pressió de sala 32109 i 32107). 

Aquestes lectures es duen a terme a l‟apartat anterior de comunicacions, on el PLC de 

Sistema-02 disposa de lectures de la seva pròpia passarel·la Modbus/Ethernet, i també de la 

de Sistema-01. La secció de programa de comunicacions mapeja aquestes entrades tal com 

mostra la Figura 53. 

 

Figura 53: Mapejat d’entrades per comunicacions. Pressions 
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4.6.3. LECTURES/ESCRIPTURES DE SCADA 

Les seccions del programa descrites a continuació estan dedicades a realitzar un altre tipus de 

lectures i escriptures entre variables externes al PLC i el programa. Anteriorment s‟ha detallat 

com les primeres seccions del programa adapten senyals elèctriques externes a variables 

internes del PLC amb les quals tracta el programa. Falten per adaptar, però, les senyals que 

arriben al PLC provinents del software SCADA. 

El SCADA durà a terme una monitorització de l‟estat del sistema, a través de llegir gran part de 

les variables utilitzades en el programa. Per altra banda, SCADA també té la propietat d‟actuar 

sobre aquest sistema a través d‟imposar ordres manualment, activar o desactivar seqüències o 

fins i tot activar i desactivar alarmes o bloquejos. Per altra banda, SCADA llegeix els estats dels 

elements dels equips, les alarmes, etc, per tal de monitoritzar l‟estat del sistema, i també per 

decidir quina acció emprendre. 

Les lectures i escriptures que SCADA realitza en el programa són a través de posicions de 

memòria interna del PLC del tipus %MWx. En el programa s‟han assignat adreces de memòria 

d‟aquest tipus només a les variables que ho necessiten: lectures i escriptures desde Advantys, 

o lectures i escriptures a través del SCADA. Les variables de PLC que no han de ser llegides ni 

escrites fora d‟ell no disposen de cap adreça. 

Una particularitat de les lectures i escriptures a través del SCADA és que aquestes només 

poden ser dutes a terme en forma de words o enters, però no es pot llegir un únic bit. Per tal de 

minimitzar el nombre de lectures i escriptures entre el PLC i el SCADA, les variables booleanes 

han de ser agrupades dins una variable de tipus word. És aquest requeriment el que ha motivat 

l‟apartat de lectures/escriptures de SCADA, ja que tots els booleans que entren al PLC 

provinents de SCADA ho fan en forma de word al que s‟han de desgranar bits, i els booleans 

que han de ser llegits per SCADA han de estar continguts en words. 

No es consideraran en aquest apartat totes aquelles variables provinents de SCADA que no 

siguin booleanes, ja que el programa les llegirà directament mitjançant la seva pròpia adreça i 

les utilitzarà sense necessitat de cap pas intermig. 

 

4.6.3.1. LECTURES DE SCADA 

El programa disposa de nombrosos words amb adreça del tipus %MWx en els quals SCADA 

escriu valors. Aquests words han estat definits en el programa amb un nom genèric que 

engloba esquemàticament els bits que conté, i amb l‟adreça del tipus %MWx desde on SCADA 

ha escrit els valors. El programa també conté la definició de variables booleanes sense adreça, 

amb prefix “I_”, indicant que són variables internes, a les quals s‟ha d‟assignar un valor 

provinent del word de SCADA. Aquestes variables internes són les que seran utilitzades més 

endavant en el programa. 
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Les seccions dedicades a lectures de SCADA s‟han escrit en llenguatge de blocs i estan 

basades en la crida a funcions de Unity WORD_TO_BIT, on els words escrits per SCADA són 

desgranats en bits llegits pel PLC. La Figura 54 exemplifica aquestes lectures: 

 

Figura 54: Mapejat de lectures de SCADA 

La Figura 54 mostra un exemple de la secció de lectures de SCADA: el word 

POM_CLM_TOP_START_STOP, amb adreça %MW, es transforma en diversos bits que seran 

utilitzats dins el programa independentment.  

 

4.6.3.2. ESCRIPTURES DE SCADA 

De la mateixa manera que amb les lectures, totes les variables booleanes que escriu el PLC i 

han de ser llegides per SCADA formaran part de variables del tipus word. Les escriptures cap a 

SCADA tracten les variables booleanes que han estat modificades pel PLC per fer-les llegibles 

a través del SCADA. La Figura 55 en mostra un exemple: 

 

Figura 55: Mapejat d’escriptures de SCADA 
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Les variables amb prefix „I_‟ contenen valors booleans que han de ser llegits per SCADA. 

Aquest llegirà el word POM_CLM_PHS2 per obtenir els valors. 
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4.6.4. SECCIONS INDEPENDENTS 

Les seccions de programa que segueixen a les seccions de inicialitzacions i 

lectures/escriptures d‟entrades/sortides i de SCADA, són cinc seccions independents que duen 

a terme els últims ajustaments abans de començar en si a controlar els elements de la planta. 

Es tracta d‟ajustaments de caràcter general o que actuen sobre variables de seccions 

posteriors, però totes elles estan contingudes dins la subsecció General. 

 

4.6.4.1. BT: BASE DE TEMPS 

La secció Base de Temps obté dos variables que el programa utilitza constantment en gran 

part de les seves seccions com a rellotge del sistema: RTC i I_BLINK. 

La variable RTC és un comptador de segons de tipus circular. Es tracta d‟una variable de tipus 

enter sense signe, i per tant el seu rang de valors és entre 0 i 65534. La variable RTC 

augmenta una unitat cada segon, i un cop assoleix el màxim de 65534 retorna cap a zero. La 

utilitat d‟aquesta variable és la de permetre comptar intervals de temps dins el programa, com 

les activacions temporitzades d‟una alarma, alarmes que no s‟activen fins al cap d‟un temps de 

complir-se les seves condicions. 

La majoria de blocs de funcions derivats utilitzats en aquest programa utilitzen aquesta entrada 

RTC, amb el mateix nom, per retardar l‟activació de sortides. En el codi d‟aquests DFBs es té 

present que el valor de RTC pujarà només fins a 65534 i retornarà automàticament cap a zero. 

El codi utilitzat en els DFBs relacionat amb aquests comptadors de temps de tipus circular és 

del tipus: 

 

Durant el temps en el qual no es genera una situació d‟alarma, el comptador es posa a zero i la 

variable que indica el temps on es comença a comptar s‟actualitza constantment al valor de 

RTC actualitzat, augmentant cada segon. En el moment en el qual la condició d‟alarma es 

compleixi (entrem en el IF de CONDICIO_ALARMA), la condició del segon IF es complirà 

gairebé sempre, ja que RTC augmenta, però INIT_T es manté en un valor antic de RTC. 

COMPTADOR adquireix la diferència entre el temps en que s‟ha començat a comptar i el temps 

actual, que correspon al valor de temps que fa que hi ha la situació d‟alarma. En l‟última línia de 

 IF (CONDICIO_ALARMA) THEN 
   IF (RTC >= INIT_T) THEN  
    COMPTADOR:= RTC - INIT_T; 
   ELSE 
    COMPTADOR:= 65535 - INIT_T + RTC; 
   END_IF ; 
 ELSE 
  INIT_T:= RTC;  
  COMPTADOR := 0; 
 END_IF ; 
 SORTIDA := (COMPTADOR >= PRESET) AND EAL;  
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codi es compara el valor COMPTADOR amb el valor PRESET, i quan el valor de 

COMPTADOR sigui major, i en cas d‟estar habilitada l‟alarma, la SORTIDA es posarà a u. 

L‟única situació en la qual la condició RTC>=INIT_no es compleixi serà quan RTC faci un retorn 

a zero. En aquest cas el valor de INIT_T serà un valor pròxim a 65534 i en canvi RTC serà 

zero. Aleshores se li assignarà al comptador el valor d‟aquesta diferència, però sumant 65535 

al valor de RTC.  

Ja que tots els DFBs que utilitzen RTC es basen en aquest codi, necessitem introduir-los-hi una 

variable RTC que realment compleixi les condicions: augment d‟un en un cada segon, i retorn a 

zero quan la variable superi el valor 65534. La secció BT duu a terme l‟obtenció d‟aquesta 

variable segons mostra la Figura 56: 

 

Figura 56: Obtenció de la senyal RTC 

La funció de Unity CTU_UINT és un comptador de polsos amb sortida del tipus enter sense 

signe. L‟entrada CU, ocupada per la variable I_TB1SEC, és un booleà amb transicions entre “0” 

i “1” cada segon, i la sortida CV, ocupada per RTC, és un enter sense signe que compta el 

número de transicions que ha experimentat la variable de CU.  

La variable I_TB1SEC és una variable que s‟ha definit en el programa amb l‟adreça de sistema 

%S6. Les adreces de sistema no són adreces per guardar variables en memòria i accedir-hi 

des de fora com les adreces del tipus %M, sinó que són adreces que contenen variables del 

sistema. En aquest cas, la variable relacionada amb l‟adreça %S6 és un tren de polsos que té 

per base de temps un segon, és a dir, és una variable booleana que es manté a “1” durant 

500ms i a zero durant 500ms més. La variable I_TB1SEC, per tant, conté una transició de zero 

a u cada segon.  

El bloc CTU_UINT emmagatzema a RTC el valor de comptatge de polsos positius de 

I_TB1SEC, és a dir, el número de segons. La manera de fer que el comptador sigui cíclic, com 

és el cas de RTC, és a través de la sortida Q i de les entrades R i PV que són introduïdes a la 

funció. Segons la definició de la funció CTU_UINT, la sortida Q valdrà “1” quan la sortida CV 

sigui igual a PV. L‟entrada R fa un reset del comptador, la sortida del qual és CV. Tal com estan 

definides les entrades i sortides de la funció en el projecte, quan la sortida RTC sigui 65535, la 

variable I_RESET_T passarà a ser “1”, i per tant realitzarà un reset de RTC, que retornarà a 

zero i tornarà a començar a comptar.  

Una altra variable relacionada amb la base de temps que també és obtinguda en aquesta 

secció, abans de ser utilitzada en altres seccions, és la variable I_BLINK. Aquesta variable, 

com es podrà observar més endavant, serà utilitzada per crear intermitències. Es tracta d‟una 
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senyal que ha de fer de tren de polsos amb una duració determinada i controlada. En el 

programa s‟utilitzarà per realitzar intermitències en les senyals lluminoses, com per exemple en 

el cas d‟indicadors lumínics de sala en estat d‟avís. 

La senyal I_BLINK s‟obté en la secció BT de la manera mostrada per la Figura 57: 

 

Figura 57: Obtenció de la senyal I_BLINK 

En el projecte s‟ha establert que les senyals intermitents es mantinguin 1 segon activades i 1 

segon desactivades. Al no existir cap bit del sistema que compleixi aquestes condicions, s‟ha 

utilitzat la variable RTC per obtenir la senyal I_BLINK. Tal i com s‟observa en la Figura 57, la 

senyal I_BLINK és el bit de menor pes de la senyal RTC. Aquesta senyal augmenta en una 

unitat cada segon, i per tant el bit de menor pes canvia constantment entre “0” i “1” cada segon 

(zero quan RTC és parell i “1” quan és imparell). 

 

4.6.4.2. AJUSTAMENT D’HORA 

La secció d‟Ajustament d‟Hora duu a terme la funció d‟actualitzar l‟hora del PLC segons l‟hora 

indicada per SCADA. L‟objectiu d‟aquesta secció és que quan el terminal d‟operador Magelis 

monitoritzi el dia i l‟hora del PLC, aquests coincideixin amb els de SCADA.  

La manera de dur a terme aquest ajustament és a través d‟assignar els nous valors provinents 

de SCADA a les variables del sistema que contenen les dades sobre el dia i l‟hora. Són 

variables del tipus %S que admeten ser escrites a través del programa. Aquestes variables, un 

cop escrits els seus nous valors, seran llegides a través del terminal d‟operador. 

El programa de PLC disposa d‟una entrada de tipus booleà que indica si s‟ha de dur a terme 

una actualització d‟hora (I_CPU02_AJUSTE_HORA). Disposa també de sis entrades de tipus 

enter que contenen les dades: segon, minut, hora, dia, mes i any 

(POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO/MINUTO/HORA/ANO/DIA/MES). La secció s‟ha 

programat en llenguatge estructurat de la següent manera: 
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(* ---------------HORA PC->PLC------------------ *) 
 
 
IF I_CPU02_AJUSTE_HORA=TRUE  
  AND POM_CLM_CPU02_PC_MES>=1 AND POM_CLM_CPU02_PC_MES<=12  
  AND POM_CLM_CPU02_PC_DIA>=1 AND POM_CLM_CPU02_PC_DIA<=31   
  AND POM_CLM_CPU02_PC_ANO>=2000 AND POM_CLM_CPU02_PC_ANO<=2100 
       AND POM_CLM_CPU02_PC_HORA>=0 AND POM_CLM_CPU02_PC_HORA<=23   
       AND POM_CLM_CPU02_PC_MINUTO>=0 AND POM_CLM_CPU02_PC_MINUTO<=59  
       AND POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO>=0 AND 
POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO<=59 THEN  
      I_CPU02_AJUSTE_HORA:=FALSE; 
      I_HORA_PC_PASO:=1; 
END_IF; 
 
 
IF I_HORA_PC_PASO=1 THEN    
 I_AUX_PC_MES:=POM_CLM_CPU02_PC_MES; 
 I_AUX_PC_DIA:=POM_CLM_CPU02_PC_DIA; 
 I_AUX_PC_ANO:=POM_CLM_CPU02_PC_ANO; 
 I_AUX_PC_HORA:=POM_CLM_CPU02_PC_HORA; 
 I_AUX_PC_MINUTO:=POM_CLM_CPU02_PC_MINUTO; 
 I_AUX_PC_SEGUNDO:=POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO; 
 I_HORA_PC_PASO:=2; 
END_IF;  
 
  
IF I_HORA_PC_PASO=2 THEN  
 I_SET_PLC_SEGUNDOS := WORD_TO_INT (IN := SHL_WORD (IN := INT_TO_WORD(IN 
:= INT_TO_BCD (IN := I_AUX_PC_SEGUNDO)),N := 8)); 
 I_SET_PLC_HORA_MINUTO:= WORD_TO_INT (IN := SHL_WORD (IN := 
INT_TO_WORD(IN :=INT_TO_BCD (IN := I_AUX_PC_HORA)),N := 8))+ INT_TO_BCD (IN := 
I_AUX_PC_MINUTO); 
 I_SET_PLC_MES_DIA:= WORD_TO_INT (IN := SHL_WORD (IN := INT_TO_WORD (IN := 
INT_TO_BCD (IN := I_AUX_PC_MES)),N := 8))+ INT_TO_BCD (IN := I_AUX_PC_DIA); 
 I_SET_PLC_ANO:= INT_TO_BCD (IN := I_AUX_PC_ANO); 
 
 
 IF %S50=1 THEN 
  %SW50:= I_SET_PLC_SEGUNDOS; 
  %SW51:= I_SET_PLC_HORA_MINUTO; 
  %SW52:= I_SET_PLC_MES_DIA; 
  %SW53:= I_SET_PLC_ANO;  
  POM_CLM_CPU02_PC_MES:=-1; 
  POM_CLM_CPU02_PC_DIA:=-1; 
  POM_CLM_CPU02_PC_ANO:=-1; 
  POM_CLM_CPU02_PC_HORA:=-1; 
  POM_CLM_CPU02_PC_MINUTO:=-1; 
  POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO:=-1; 
  I_HORA_PC_PASO:=3;  
 ELSE 
  %S50:=1; 
 END_IF; 
END_IF; 
 
 
IF I_HORA_PC_PASO=3 THEN 
 %S50:=0; 
 I_HORA_PC_PASO:=0; 
END_IF; 
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La primera secció del codi assigna a les variables %SW50, %SW51, %SW52 i %SW53 el valor 

en BCD de les lectures horàries. La segona secció passa el valor de cada lectura horària a una 

variable de tipus enter, llegible a través del terminal d‟operador. 

 

4.6.4.3. ENCLAVAMENTS 

En el programa es tractarà sovint el terme enclavament. El significat d‟un enclavament en el 

sistema es correspon a impedir el funcionament habitual d‟un equip a causa d‟una situació 

excepcional, és a dir, deixar un element enclavat significa posar un impediment perquè aquest 

no pugui funcionar. En el cas d‟aquest programa, hi ha dos elements diferents que disposen de 

senyals d‟enclavament. 

El primer cas en el qual s‟utilitzen els enclavaments en aquest projecte és en els ventiladors 

dels equips de climatització. Els ventiladors són equips que poden arribar a funcionar a gran 

velocitat i produir un moviment d‟aire bastant important. Per aquesta raó, tenint present que pot 

succeir algun accident, els ventiladors disposen d‟un interruptor manual que permet enclavar-lo 

en qualsevol moment. Aquests interruptors, però, no són l‟únic element que poden fer enclavar 

un ventilador. De fet, s‟ha programat el sistema de tal manera que els ventiladors no es poden 

 
 
IF I_CPU02_AJUSTE_HORA=TRUE THEN 
 I_CPU02_AJUSTE_HORA:=FALSE; 
 POM_CLM_CPU02_PC_MES:=-1; 
 POM_CLM_CPU02_PC_DIA:=-1; 
 POM_CLM_CPU02_PC_ANO:=-1; 
 POM_CLM_CPU02_PC_HORA:=-1; 
 POM_CLM_CPU02_PC_MINUTO:=-1; 
 POM_CLM_CPU02_PC_SEGUNDO:=-1; 
END_IF; 
 
 
(* ---------------HORA PLC->OP------------------ *)  
 
 I_AUX_SEGUNDO:= SHR_WORD (IN := (AND_WORD (IN1 := INT_TO_WORD (IN := 
%SW50),IN2 := 16#FF00)), N:=8); 
 POM_CLM_SEGUNDO:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := I_AUX_SEGUNDO)); 
 
 I_AUX_HORA:= SHR_WORD (IN := (AND_WORD (IN1 := INT_TO_WORD (IN := 
%SW51),IN2 := 16#FF00)), N:=8); 
 POM_CLM_HORA:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := I_AUX_HORA)); 
 
 POM_CLM_MINUTO:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := (AND_WORD (IN1 := 
(INT_TO_WORD (IN := %SW51)),IN2 := 16#00FF)))); 
 
 I_AUX_MES:= SHR_WORD (IN := (AND_WORD (IN1 := INT_TO_WORD (IN := %SW52),IN2 
:= 16#FF00)), N:=8); 
 POM_CLM_MES:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := I_AUX_MES)); 
 
 POM_CLM_DIA:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := (AND_WORD (IN1 := 
INT_TO_WORD (IN := %SW52),IN2 := 16#00FF)))); 
 
 POM_CLM_ANO:= BCD_TO_INT (IN := WORD_TO_INT (IN := (AND_WORD (IN1 := 
INT_TO_WORD (IN := %SW53),IN2 := 16#FFFF)))); 
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posar en marxa si les comportes d‟entrada i sortida d‟aire de l‟equip es troben tancades, ja que 

la seva marxa podria provocar un problema de pressurització dins l‟equip. La condició 

d‟enclavament, per tant, té present la posició de l‟interruptor de seguretat i l‟estat de les 

comportes d‟entrada i sortida de l‟aire. 

El interruptor de seguretat dels ventiladors és un element que disposa d‟una lògica negativa. 

Explicades en l‟apartat d‟entrades digitals, les variables amb lògica negativa són aquelles que 

en estat normal valen “1”, i passen a valdre zero quan han d‟indicar l‟activació de la senyal. En 

el cas dels interruptors de seguretat dels ventiladors (Safety Switch, SS), quan l‟interruptor no 

es trobi activat la senyal rebuda en el PLC serà un “1”. Per altra banda, si s‟activa l‟interruptor 

es rebrà un zero. Aquesta lògica permet enclavar el ventilador no només quan s‟ha activat el 

Safety Switch, sinó també quan es perdin les comunicacions entre ventilador y PLC, cas en el 

qual l‟activació del Safety Switch no seria detectada. Els casos en els quals s‟interromp la 

comunicació suposen un gran perill pel treballador que tracta amb els equips, ja que disposa 

d‟interruptors de seguretat que en realitat no estan comunicant amb el PLC. Per aquesta raó, la 

pèrdua de la comunicació amb els ventiladors implica que aquests quedin enclavats, i que no 

sigui possible la seva marxa fins que es restableixi la comunicació. 

Contràriament a l‟explicació de com ha de ser el mapejat d‟entrades amb lògica negada de 

l‟apartat 4.6.2, en aquest cas les senyals SS estan mapejades sense negar les senyals. En lloc 

de negar l‟entrada per tal de que la senyal amb prefix “I_” tingués lògica directa, s‟ha optat per 

negar la senyal amb prefix “I_” directament quan aquesta ha de ser utilitzada. La funcionalitat 

és la mateixa, ja que al final l‟entrada SS acaba sent negada, però perceptivament, per a 

aquells acostumats a que una senyal SS tingui lògica negada, és més intuïtiu que la senyal SS 

amb prefix “I_” tingui també lògica negada.  

La programació d‟aquestes senyals d‟enclavament és la mostrada per la Figura 58: 

 

Figura 58: Obtenció de les senyals d’enclavament d’equips 

La senyal I_E02 és la senyal d‟enclavament que serà introduïda posteriorment en els blocs de 

control de ventiladors. La senyal a “1” indicarà enclavament de ventilador. Les condicions que 

poden portar a l‟enclavament són la senyal SS a zero (safety switch actiu o pèrdua de 

comunicacions) o la detecció de final de carrera tancat de comportes de retorn i impulsió de 

l‟equip a on pertany el ventilador AE1701_FC2. Tots els ventiladors amb regulació de cabal 

disposen d‟aquesta senyal d‟enclavament. 

L‟altre tipus d‟enclavament present en el sistema és l‟enclavament de portes. Tal com s‟ha 

detallat en l‟apartat de descripció del sistema, les portes enclavables disposen d‟un 

electroimant que impedeix la seva obertura. En cas d‟emergència, però, aquestes portes han 
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de poder ser obertes pels operaris que es troben en l‟interior de les sales i necessiten sortir-ne. 

Els següents enclavaments consideren aquestes situacions d‟evacuació d‟emergència d‟una 

sala. 

En aquest cas més que d‟enclavaments es parlarà de desenclavaments, ja que es tracta de 

forçar una porta a quedar-se desenclavada. Les situacions d‟emergència requeriran un 

desenclavament, independentment de l‟estat de les portes veïnes que han provocat que la 

porta es magnetitzés. Per provocar un desenclavament d‟emergència n‟hi ha prou amb la 

senyal Emergency de les portes: quan una senyal Emergency s‟activi, immediatament s‟ha de 

desmagnetitzar la porta.  

Per aquesta raó, la programació d‟aquests enclavaments es realiza segons la Figura 59: 

 

Figura 59: Obtenció de les senyals d’enclavament de portes 

Els blocs BIT_TO_WORD i WORD_TO_BIT tan sols realitzen la funció del bloc Move, com en 

les seccions d‟entrades. L‟enclavament d‟una porta (o desenclavament, tenint en compte que la 

porta ha de deixar d‟estar magnetitzada) es produeix quan el polsador d‟Emergency es troba 

actiu. En aquest cas, igual que en els enclavaments dels ventiladors, la senyal amb prefix “I_” 

dels polsadors Emergency té la mateixa lògica negada que la senyal física, i la negació no es 

realitza en el mapejat d‟entrades sinó directament quan la senyal ha de ser utilitzada, per la 

mateixa raó que la dels enclavaments de ventiladors. 

La senyal Emergency (EMG) valdrà “1” sempre i quan no s‟activi el polsador d‟emergència, i 

valdrà zero quan s‟activi. D‟aquesta forma es detecten els errors de comunicació amb el PLC, 

desenclavant totes les portes del sistema alhora quan hi ha una pèrdua de comunicació.  

La senyal que indica la desmagnetització de portes (I_E0x) es correspon a la negació de la 

senyal d‟Emergency. Quan Emergency cau a zero, l‟enclavament s‟activa i provoca la 

desmagnetització de la porta. 
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 4.6.4.4. FÓRMULA DE HUMITAT ABSOLUTA 

La següent secció del programa s‟encarrega de cridar al DFB Habs, per tal de realitzar la 

conversió a humitat absoluta de la lectura d‟humitat relativa de l‟aire d‟impulsió de l‟equip AE-

16/01 i AE-17/01. Aquesta lectura d‟humitat relativa és l‟única que s‟utilitza per a dur a terme 

una regulació d‟humitat, i ha de ser de tipus humitat absoluta per a dur a terme les regulacions. 

La Figura 60 mostra la traducció d‟humitat relativa a absoluta: 

 

Figura 60: Programació de la fórmula d’humitat absoluta 

Per a aquesta traducció s‟utilitza la lectura de temperatura i un paràmetre que conté l‟altura de 

les sales (25.0). La sortida d‟aquest bloc, que és el valor absolut d‟humitat, és introduït a la 

variable dades de dos PIDs diferents, ja que la regulació d‟humitat la duen a terme dos PIDs, 

depenent de si la humitat ha de ser augmentada o disminuïda.  

 

4.6.4.5. FÓRMULA DE CABAL 

Els cabals d‟aire són assignats a variables del tipus “I_FT03xxx_FI” en l‟apartat 

d‟entrades/sortides. Aquests valors llegits directament a través de la sonda de cabal, però, són 

lectures de pressió, en Pascals. La conversió entre pressió en Pascals i cabal en metres cúbics 

per hora depèn del conducte a on es realitza la mesura. Aquesta relació ha estat calculada pel 

instal·lador dels conductes d‟aire, i és programada en aquesta secció de programa: 
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Les mesures de cabal que s‟utilitzen per controlar regulacions són assignades a la variable de 

dades dels PIDs. La variable de cabal amb prefix “I_” conté la lectura directa de l‟entrada en 

Pascals, i la variable amb prefix “POM_CLM_” conté la variable en metres cúbics per segon, 

utilitzada en el programa i llegida per SCADA. La relació entre elles sempre és quadràtica, però 

els paràmetres numèrics varien depenent del tipus de conducte. 

 

POM_CLM_FT03305_FI := (235.0*SQRT_REAL((I_FT03305_FI)*2.0/1.2))/3600.0; 
POM_CLM_FT03305_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03305_FI; 
 
POM_CLM_FT03306_FI := (235.0*SQRT_REAL((I_FT03306_FI)*2.0/1.2))/3600.0; 
POM_CLM_FT03306_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03306_FI; 
 
POM_CLM_FT03308_FI := (945.0*SQRT_REAL(I_FT03308_FI))/3600.0; 
 
POM_CLM_FT03307_FI := (960.0*SQRT_REAL((I_FT03307_FI)*2.0/1.2))/3600.0; 
POM_CLM_FT03307_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03307_FI; 
 
POM_CLM_FT03201_FI := (490.0*SQRT_REAL(I_FT03201_FI))/3600.0; 
POM_CLM_FT03201_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03201_FI; 
 
POM_CLM_FT03202_FI := (490.0*SQRT_REAL(I_FT03202_FI))/3600.0; 
POM_CLM_FT03202_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03202_FI; 
 
POM_CLM_FT03309_FI := (1180.0*SQRT_REAL((I_FT03309_FI)*2.0/1.2))/3600.0; 
POM_CLM_FT03309_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03309_FI; 
 
POM_CLM_FT03310_FI := (1180.0*SQRT_REAL((I_FT03310_FI)*2.0/1.2))/3600.0; 
POM_CLM_FT03310_FIC_DAT.PV := POM_CLM_FT03310_FI; 
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4.6.5. DISPOSITIUS 

Les seccions dedicades a dispositius del sistema duen a terme la programació dels elements 

discrets del sistema, tals com: comportes, ventiladors de cabal fix, vàlvules tot-o-res i 

interruptors d‟il·luminació del sistema. Cadascun d‟aquests elements serà analitzat a 

continuació, identificant les seves entrades i sortides i assignant-les als blocs de funcions 

necessaris per realitzar el seu correcte control.  

El programa divideix els dispositius en una secció per a cada equip de climatització i en una 

secció per a la il·luminació. En les seccions dels equips AE d‟ambdós sistemes, els únics que 

disposen d‟una vàlvula digital, també hi figura aquesta vàlvula. 

 

4.6.5.1. COMPORTES D’EQUIPS 

Les comportes d‟equips s‟han programat basant-se en el bloc de funcions derivat A_VTN 

(Valvula Tot-o-Res), de la manera mostrada en la Figura 61: 

 

 Figura 61: Comporta 

Les entrades, sortides i entrades/sortides d‟aquest bloc són: 

- POM_CLM_CACx_PET_TOP: Word de peticions del terminal operador, amb bits que 

indiquen el canvi a mode anul·lat, fix, manual i automàtic, ordre d‟obertura i tancament 

de la comporta, i bypass d‟enclavament i de final de carrera. 

- POM_CLM_CACx_PET: Word de peticions del SCADA, amb els mateixos bits que el 

word de peticions a través del terminal d‟operador. 

- POM_CLM_CACx_EST: Word d‟estat amb dos bits que indiquen el mode, i bits 

d‟indicació de remot/local, ordre manual de la comporta, ordre automàtica de la 
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comporta, fi de carrera obert i fi de carrera tancat, ordre d‟obertura, enclavament i 

bypass d‟enclavament o de final de carrera. 

- POM_CLM_CACx_EST_ALM: Word d‟estat d‟alarmes amb dos bits que indiquen 

alarma de confirmació de finals de carrera i alarma de comandament equivocat, dos 

bits que indiquen si aquestes dues alarmes han de ser detectades per l‟alarma 

genèrica Cerberus, i un bit d‟habilitació d‟alarmes EAL. 

- I_CACx_IRMAN_T: Ordre a través de la qual el programa força la comporta en estat 

manual. 

- I_CACx_IRAUT_T: Ordre a través de la qual el programa força la comporta en estat 

automàtic.  

- I_CACx_OPEN_T: Ordre a través de la qual el programa força la comporta oberta. 

- I_CACx_CLOSE_T: Ordre a través de la qual el programa força la comporta tancada. 

- I_CACx_LSO: Senyal física de detecció de final de carrera obert. 

- I_CACx_LSC: Senyal física de detecció de final de carrera tancat. 

- I_CACx_OPN: Ordre d‟obertura de comporta. 

- I_CACx_CLS: Ordre de tancament de comporta. 

- I_CACx_OC: Ordre d‟obertura o tancament de la comporta, corresponent a la senyal 

física d‟ordre de la comporta. 

- I_CACx_ACNF_PT: Consigna de temps que pot transcòrrer entre donar l‟ordre 

d‟obrir/tancar la comporta i rebre el final de carrera obert/tancat. 

- I_AE1701_REM_LOC: Bit que indica si l‟equip es troba en estat remot o local, i per tant 

si es llegeixen les peticions de SCADA o de terminal d‟operador. 

- RTC: Base de temps. 

La programació interna d‟aquest bloc, explicat en l‟apartat de DFBs, assegura que la sortida del 

bloc rebrà les ordres d‟obertura i tancament a través del programa, a través del SCADA o a 

través del terminal d‟operador, a part de detectar alarmes, fer bypassos, canviar el mode de 

funcionament, etc.  

Algunes de les variables poden no ser utilitzades mai, com és el cas de les senyals 

I_CAC033012_IRMAN_T o I_CAC033012_IRAUT_T, les quals no han estat utilitzades en altres 

seccions de programa. Per altra banda, la senyal I_CAC033012_CLOSE_T és utilitzada a la 

secció de Inicialitzacions per tal de forçar un tancament de la comporta en cas de parada 

brusca del sistema. Altres entrades o sortides del bloc no tenen cap variable connectada 

perquè físicament no existeix la senyal d‟entrada (el cas de la senyal d‟enclavament LCK, de la 

qual les comportes no disposen) o perquè la senyal no s‟utilitza (el cas de ACNF_ET, temps 

que fa que no hi ha confirmació dels finals de carrera).  
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4.6.5.2. VENTILADORS AMB CABAL FIX 

Els blocs de funcions derivats que millor descriuen el funcionament d‟un ventilador de cabal fix 

són els blocs A_MOT_V. La Figura 62 en mostra un exemple: 

 

Figura 62: Ventilador sense regulació de cabal 

Les variables connectades al bloc són: 

- POM_CLM_Ex_PET_TOP: Word de peticions del terminal operador amb bits per 

canviar el mode a anul·lat, fix, manual o automàtic, per forçar l‟arrencada o parada del 

ventilador, per reactivar el ventilador (rearmar) després d‟una alarma tèrmica, i per fer 

un bypass d‟enclavament o de confirmació. 

- POM_CLM_Ex_PET: Word de peticions del SCADA, amb els mateixos bits que el word 

de terminal d‟operador. 

- POM_CLM_Ex_EST: Word d‟estat del ventilador, amb dos bits indicant el mode, i bits 

indicant l‟estat remot/local, la presència d‟una ordre en mode manual o en automàtic, la 

confirmació de ventilador en marxa, l‟ordre que s‟imposa al ventilador mitjançant la 

sortida SR, la presència d‟un enclavament, la necessitat d‟un rearme i la presència de 

bypassos d‟enclavament i de confirmació. 

- POM_CLM_Ex_EST_ALM: Word d‟estat d‟alarmes que conté els quatre bits que 

indiquen les alarmes de confirmació, de comandament, tèrmica i de trencament de 

corretges, a més del bit d‟habilitació d‟alarmes EAL i dels quatre bits que indiquen si les 

quatre alarmes han d‟activar l‟alarma genèrica Cerberus. 

- I_Ex_IRMAN_T: Ordre a través de la qual el programa força el ventilador a estat 

manual. 

- I_Ex_IRAUT_T: Ordre a través de la qual el programa força el ventilador a estat 

automàtic. 

- I_Ex_RUN_T: Ordre a través de la qual el programa força l‟arrencada del ventilador. 
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- I_Ex_STOP_T: Ordre a través de la qual el programa força la parada del ventilador. 

- I_Ex_RUN: Senyal física de detecció del ventilador en funcionament. 

- I_Ex_TP: Senyal física de detecció d‟alarma tèrmica. 

- I_PHSx: Senyal física de detecció del ventilador bufant aire. 

- I_Ex_SS: Safety Switch del ventilador. 

- I_Ex_RUNNING: Confirmació de ventilador en marxa. 

- I_Ex_STOPPED: Confirmació de ventilador parat. 

- I_Ex_SR: Ordre de posar en marxa o parar el ventilador, corresponent a la senyal física 

que dóna l‟ordre al ventilador. 

- I_Ex_ACNF_PT: Consigna de temps que pot passar entre donar l‟ordre de marxa al 

ventilador i rebre la seva confirmació de marxa I_Ex_RUN. 

- I_Ex_ARC_PT: Consigna de temps que pot passar entre donar l‟ordre de marxa al 

ventilador i rebre la confirmació de que circula aire I_PHSx. 

- I_CL1705_REM_LOC: Bit que indica si l‟equip es troba en estat remot o local, i per tant 

si es llegeixen les peticions de SCADA o de terminal d‟operador. 

- RTC: Base de temps. 

La sortida SR del bloc és l‟ordre que posa en marxa el ventilador. Es tracta d‟una ordre de 

marxa digital, que espera rebre una confirmació també digital en l‟entrada RUN en un cert 

temps preestablert, i també una confirmació d‟aire circulant PHS en un cert temps preestablert. 

El bloc s‟encarrega d‟activar les alarmes i les sortides, i de canviar el mode del ventilador, 

aturar-lo quan estigui enclavat, no deixar-lo posar en marxa si necessita un rearme, detectar els 

bypassos, les ordres a través de SCADA o terminal operador, etc. 

 

4.6.5.3. VÀLVULES TOT-O-RES 

Les úniques vàlvules tot-o-res del sistema són les vàlvules de seguretat de vapor. Aquestes 

vàlvules tot-o-res acompanyen a la vàlvula regulable que realment duu el control de la 

canonada de vapor. La funció d‟aquesta vàlvula tot-o-res (una en Sistema-01 i una en Sistema-

02) és la d‟assegurar que no s‟escapi gens de vapor quan la vàlvula regulable es tanca. El seu 

funcionament, per tant, implica que aquesta vàlvula ha d‟estar totalment oberta quan la vàlvula 

regulable no estigui tancada, i la vàlvula ha d‟estar tancada quan la vàlvula regulable porti un 

cert temps tancada (temporitzador per evitar que la vàlvula tot-o-res es tanqui si la vàlvula 

regulable fluctua al voltant de la posició de tancament). La vàlvula s‟ha programat de la següent 

manera, mostrada en la Figura 63: 
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Figura 63: Vàlvula tot-o-res 

El bloc de funcions derivat és el mateix que en les comportes, el DFB A_VTN (válvula Tot-o-

Res). Les variables connectades al bloc duen a terme les mateixes funcions que en el cas de 

les comportes, només que en aquest cas s‟utilitza l‟entrada Trigger en mode automàtic: quan la 

vàlvula VLI033017 (vàlvula regulable de vapor en Sistema-02) no està tancada (sortida 

I_VLI033017_CLS de la vàlvula de vapor regulable a zero), la vàlvula tot-o-res rep un flanc 

positiu en Trigger, i per tant s‟obre. Quan la vàlvula regulable porti un temps I_TP_VALVSEG 

tancada, el flanc serà negatiu, i per tant la vàlvula tot-o-res es tancarà. 

La variable de la vàlvula regulable que s‟utilitza com a entrada en el bloc de la vàlvula tot-o-res, 

I_VLI033017_CLS, és la sortida del bloc de vàlvula regulable que indica amb un “1” si la vàlvula 

està oberta, encara que només estigui oberta un petit percentatge diferent de zero. En realitat 

la vàlvula regulable de vapor també disposa de finals de carrera obert i tancat, però aquests no 

són utilitzats en el programa. Es tracta de dues de les poques variables que entren al PLC però 

no són utilitzades en cap moment. En aquest cas les senyals no són necessàries ja que la 

vàlvula regulable també disposa d‟una senyal que indica el percentatge d‟obertura de la 

vàlvula, amb la qual ja es pot determinar si la vàlvula es troba tancada o oberta. 

 

4.6.5.4. IL·LUMINACIÓ DE SALES 

El sistema d‟il·luminació de la planta serà també considerat com un conjunt de dispositius tot-o-

res. Aquest sistema divideix la il·luminació de cada sistema en uns quants grups, i cada grup 

està controlat per unes senyals pràcticament idèntiques a les senyals que controlen una 

comporta. Per aquesta raó, cada grup d‟il·luminació es controla a través d‟un DFB del tipus 

A_VTN, tal com mostra la Figura 64: 
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Figura 64: Il·luminació de sales 

En aquest cas, el word I_LUZ_C3_PET és un word buit que no duu a terme cap funció. El word 

de peticions desde SCADA, POM_CLM_LUZ_C3_PET, només conté l‟ordre de posar la llum en 

marxa en el seu primer bit, i aquest ha estat assignat a la variable booleana I_LUZ_C3_TRIG 

en l‟apartat de lectures de SCADA. L‟altra diferència respecte a les comportes és que la 

il·luminació no pot trobar-se en un estat que no sigui apagada o encesa, sino que o està 

encesa o està apagada. Per aquesta raó, els finals de carrera queden substituïts per la 

confirmació de marxa RUN, que indica llum encesa (LSO), i que es nega a l‟entrada de llum 

tancada (LSC). La sortida I_LUZ_C3_SR, és l‟ordre que s‟envia al controlador d‟il·luminació i 

que ha d‟activar el interruptor de la llum. 

 

4.6.5.5. BOMBES D’AIGUA FREDA 

Les dues bombes d‟aigua freda de Sistema-01 han de ser tractades conjuntament, de manera 

que només n‟hi hagi una en marxa alhora, i el seu funcionament sigui alternatiu. Per a la gestió 

de les bombes s‟ha utilitzat el bloc de funcions derivat A_GB2, i per a cada bomba, tenint en 

compte que disposen d‟entrada i sortida digital, un bloc del tipus A_MOT_B. La Figura 65 

mostra aquesta programació: 
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Figura 65: Bombes d’aigua freda 

El bloc A_MOT_B és idèntic al bloc A_MOT_V, però incorpora la sortida DISP que s‟utilitza en 

el bloc A_GB2 per detectar si les bombes es troben disponibles per funcionar. Les sortides del 

bloc A_GB2 realimenten els blocs de cada bomba en la seva entrada Trigger, forçant la marxa 

de la bomba si aquesta es troba disponible i li toca el seu torn. 
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4.6.6. REGULACIONS 

Les seccions de programa que duen a terme les regulacions de les diferents variables del 

sistema constitueixen el cos més important del programa. En aquestes seccions es controlen 

els ventiladors de cabal variable, les vàlvules regulables i els calefactors de les sales, en funció 

de les lectures de pressions, cabals, temperatures i humitats. Tots els ventiladors, vàlvules i 

calefactors estaran controlats per un o més reguladors PID. Aquests reben la lectura del 

paràmetre físic que s‟haurà de regular i el setpoint desitjat per aquesta variable, i en 

conseqüència el PID imposa al ventilador, vàlvula o calefactor un percentatge de funcionament 

que ha de permetre que la lectura i el setpoint s‟acostin. Els DFBs que controlen aquests 

elements, per tant, disposaran en una de les seves entrades de la sortida d‟un bloc PID.  

A continuació s‟analitzaran els diferents tipus de regulacions anomenats en l‟apartat de 

descripció del sistema. Primerament s‟introdueixen els reguladors PID. 

 

4.6.6.1. REGULACIONS PID 

El nom de les regulacions de tipus PID ve donat per les tres fases de regulació que duen a 

terme: Proporcional, Integral i Derivatiu. L‟objectiu principal d‟aquests controladors és el 

d‟aconseguir que una magnitud s‟acosti a un cert valor, anomenat setpoint o consigna. La 

manera de modificar l‟entrada es basa en variar una sortida que ha d‟actuar sobre la magnitud 

física a modificar. Les tres fases de regulació tenen per objectiu disminuir constantment l‟error 

fins a arribar al valor desitjat, però depenent de la importància que es dona a cada fase aquesta 

disminució de l‟error ocorre de manera diferent. 

Un PID basa el seu funcionament en l‟obtenció de la senyal d‟error, la qual és igual a la 

diferencia entre la senyal mesurada i el valor que es desitja obtenir (consigna). L‟error, o senyal 

e(t), és manipulat a través de tres fases (proporcional, integral, derivativa) i, per tant, s‟obté una 

senyal que controla l‟actuador que ha de modificar la lectura. 

Els PIDs funcionen segons un esquema del estil mostrat en la Figura 66: 

 

Figura 66: Esquema de funcionament PID 

Posant com a exemple una regulació de temperatura amb calefacció, si la lectura de 

temperatura que ens arriba és menor que la seva consigna, la regulació més immediata és la 

de baixar la calefacció proporcionalment a l‟error, és a dir, baixar-la molt si l‟error és gran i 
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baixar-la poc si l‟error és petit. Aquesta acció és la que duu a terme la component Proporcional 

d‟un PID. El valor de la variable P és el que determina en quina mesura afecta l‟error a 

l‟actuador. 

Una regulació d‟aquest estil, però, no és suficient si l‟error no és estàtic, és a dir, si pateix 

variacions temporals. En aquests casos, si l‟error tendeix a augmentar amb el temps, la sortida 

hauria de detectar aquesta tendència i actuar sobre la sortida tenint en compte que l‟error no és 

estàtic. Un exemple seria la regulació d‟una aixeta en un dipòsit que té fugues: no n‟hi ha prou 

amb obrir l‟aixeta proporcionalment a la diferència entre el nivell llegit i el nivell desitjat, sinó 

que s‟ha de preveure que el nivell llegit seguirà baixant perquè aquesta és la seva tendència. 

En aquest cas és necessari dotar el regulador de memòria, i aquesta part de la regulació es 

duu a terme a través d‟una integració de l‟error en temps. La constant I determina com afecta la 

integral en la senyal que controla l‟actuador. 

La part derivativa d‟un regulador PID és la que s‟encarrega de contrarestar l‟efecte de la 

inèrcia. Aquest efecte provoca que l‟actuador s‟activi sobredimensionant les necessitats, i en 

conseqüència la variable física augmenti desproporcionadament. Aquest cas succeeix a causa 

del retard entre l‟activació de l‟actuador i la variació en la lectura, que provoca que l‟actuador 

sigui activat excessivament, i que quan es rebi resposta de la variació de la lectura aquesta 

sigui massa elevada. La constant D controla l‟efecte d‟aquesta component. 

En aquest projecte es tractarà amb reguladors PID fets a través dels blocs de funcions derivats 

A_PID. El bloc A_PID està basat en la funció PID1, pròpia de la llibreria interna de Unity, que 

aplica la següent funció de transferència: 













LAGxSTD

TDxS

_1TIxS

1
1GAINx G(S)  

Aquests blocs accepten a la seva entrada una variable derivada que conté els valors de les 

constants P, I i D, corresponents a GAIN, TI i TD, respectivament, i s‟encarreguen de realitzar 

els processos descrits anteriorment. 

 

4.6.6.2. VENTILADORS DE CABAL VARIABLE D’EQUIPS 

Els ventiladors dels equips d‟acondicionament provoquen que l‟aire dels equips de climatització 

circuli amb una velocitat variant. La velocitat d‟aquest aire, juntament amb les dimensions de 

les canonades i el grau d‟obertura de les comportes, suposa un cabal i una pressió d‟aire 

determinades. En l‟apartat de descripció del sistema s‟ha descrit com els ventiladors de cabal 

variable presents en els equips de tipus AE poden dur a terme tres tipus de regulacions 

diferents: regular alhora pressió i cabal, regular únicament pressió o regular únicament cabal. 

Les regulacions de només cabal o només pressió duen a terme la mateixa funció de donar al 

ventilador una velocitat major o menor en funció de la diferència entre la lectura i la consigna, i 
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per tant seran considerats dins el mateix grup. Distingirem entre els ventiladors que han de dur 

a terme una regulació simple o una de múltiple. 

VENTILADORS DE CABAL VARIABLE AMB REGULACIÓ DE CABAL: AE-16/01-FC1, CL-16/01-FC1, 

CL-17/05-FC1, CL-17/01-FC1, CL-17/02-FC1, CL-17/03-FC1 i CL-17/04-FC1 I VENTILADORS DE 

CABAL VARIABLE AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ: E-16/01-FC1 i E-17/01-FC1. 

El ventilador d‟impulsió de l‟equip AE-16/01 i els ventiladors d‟equips de tipus CL tenen la 

funció de regular el cabal de l‟aire del conducte de sortida, a través del valor de cabal calculat a 

través de la lectura d‟una sonda de pressió situada en el conducte d‟impulsió d‟aire. En aquest 

cas la regulació és directa, ja que a més velocitat del ventilador més cabal d‟aire hi haurà a la 

sortida de l‟equip.  

En el cas dels ventiladors extractors que regulen la pressió de la sala d‟on extreuen l‟aire, el 

ventilador haurà de funcionar a major velocitat quan es vulgui fer disminuir la pressió de la sala. 

Es tracta, per tant, d‟una regulació inversa, però utilitzant el mateix principi que en la regulació 

de cabal: variar la velocitat del ventilador en funció de la diferència entre una lectura i la seva 

consigna. 

Els blocs de funcions derivats A_PID que s‟han utilitzat per programar el sistema donen a la 

seva sortida un valor que pretén ser el control de l‟actuador que ha de fer variar la magnitud a 

regular. S‟ha utilitzat un bloc A_PID que té connectada la seva sortida directament a l‟entrada 

del bloc de control del ventilador, del tipus A_MOT_V_VF, segons l‟esquema de la Figura 67: 
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Figura 67: Ventiladors amb regulació simple 

La Figura 67, que il·lustra un exemple, mostra la regulació del ventilador de l‟equip CL-17/01 de 

Sistema-02, com a exemple. En aquest tipus de regulacions, la lectura d‟un cabal és 

comparada amb el seu setpoint, i en funció de la diferència entre aquests dos valors, la sortida 

del PID donarà al ventilador una determinada potència amb l‟objectiu d‟intentar apropar-se al 

valor de la consigna. 

El valor de la lectura del cabal es troba dins l‟estructura POM_CLM_FT03201_FIC_DAT, 

juntament amb el valor del setpoint. L‟estructura POM_CLM_FT03201_FIC_PAR conté els 

paràmetres P, I i D que controlen la regulació del PID. L‟entrada DIR_REV indica si la regulació 

és directa o inversa, sent en aquest cas la regulació directa (valor Fals a l‟entrada).  

La sortida del PID està connectada directament a l‟entrada del ventilador, per tal de regular el 

funcionament d‟aquest, la qual es diu OUT_PID, per evitar confusions. Les variables 

connectades al bloc de control d‟un ventilador de cabal variable, del tipus A_MOT_V_VF són: 
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- POM_CLM_x_PET_TOP: Word del terminal operador compost per bits per passar a 

mode anul·lat, fix, manual o auto, i bits per donar l‟ordre de posar en marxa o parar el 

ventilador, per rearmar-lo i per fer bypass d‟enclavament o de confirmació. 

- POM_CLM_x_PET: Word de SCADA amb els mateixos bits que el word del terminal 

d‟operador. 

- POM_CLM_x_PAR: Estructura que conté els valors mínim i màxim de sortida 

acceptables per al ventilador. Amb aquests límits s‟evita donar al ventilador una 

consigna massa elevada per al seu correcte funcionament. 

- POM_CLM_x_DAT: Estructura que conté les dades més importants del ventilador: el 

valor que li imposa l‟entrada OUT_PID, el valor que està donant a la sortida OUT, i els 

valors que s‟imposen manualment a través de SCADA i a través del terminal 

d‟operador. 

- POM_CLM_x_EST: Word que conté bits d‟estat del ventilador: mode de funcionament, 

estat remot/local, bits que indiquen si hi ha ordre en mode manual o remot, bit de 

confirmació de marxa, còpia del bit de sortida digital, indicació de si el ventilador està 

enclavat o bé necessita rearme i bits indicant si hi ha bypass. 

- POM_CLM_x_EST_ALM: Word que conté les alarmes de confirmació, comandament, 

tèrmic o trencament de corretges, l‟habilitador d‟alarmes EAL i els bits que indiquen si 

les alarmes formen part de l‟alarma genèrica Cerberus. 

- I_x_IRMAN_T: Ordre a través del programa per passar a mode manual. 

- I_x_IRAUT_T: Ordre a través del programa per passar a mode automàtic. 

- I_x_RUN_T: Ordre a través del programa per posar en marxa el ventilador. 

- I_x_STOP_T: Ordre a través del programa per parar el ventilador. 

- I_x_RUN: Senyal física de confirmació de que el ventilador està en funcionament. 

- I_PHSx: Senyal física de detecció d‟aire circulant. 

- I_x_TP: Senyal d‟alarma tèrmica. 

- I_E0x: Senyal d‟enclavament del ventilador, la qual s‟obté en la secció d‟enclavaments. 

- I_x_RUNNING: Sortida a “1” quan es detecta el ventilador en marxa. 

- I_x_STOPPED: Sortida a “1” quan es detecta el ventilador parat. 

- I_x_SR: Sortida digital del bloc: la senyal està activa quan es dóna l‟ordre de posar en 

marxa el ventilador,i a zero si l‟ordre és de parada. 

- I_x_AO: Sortida analògica del bloc: senyal que indica el percentatge de velocitat a la 

que ha de funcionar el ventilador. 

- I_x_ACNF_PT: Consigna de temps que pot passar entre donar l‟ordre de posar en 

marxa el ventilador i rebre la seva confirmació. 

- I_x_ARC_PT: Consigna de temps que pot passar entre donar l‟ordre de posar en marxa 

el ventilador i rebre la confirmació de que està circulant aire. 

- I_CL1701_REM_LOC: Bit que indica si l‟equip es troba en estat remot o local, i per tant 

si es llegeixen les peticions de SCADA o de terminal d‟operador. 

- RTC: Base de temps. 
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VENTILADORS DE CABAL VARIABLE AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ I CABAL: AE-16/01-FC2, AE-

17/01-FC1 I AE-17/01-FC2 

Existeix un altre tipus de regulació per als ventiladors: les regulacions dobles de pressió i cabal. 

Els requisits d‟aquestes regulacions són que es reguli la pressió de l‟aire, i alhora també es 

mantingui el cabal. 

El mètode que s‟ha considerat per dur a terme aquest tipus de regulacions dobles ha estat 

encadenar un PID de pressió amb un PID de cabal, de manera que la senyal que controla el 

funcionament del ventilador considera ambdues regulacions. 

En el cas dels ventiladors d‟equips AE, les sondes de pressió que controlen el seu 

funcionament estan situades en els conductes d‟aire de retorn de les sales o d‟impulsió cap als 

equips CL. Si la consigna de cabal és un paràmetre fixat, com en el cas del ventilador AE-

16/01-FC1, no es té en compte que l‟aire pot patir fluctuacions de cabal segons quines portes 

es troben obertes o tancades en el sistema de sales. El que es pretén a l‟hora de regular la 

pressió i el cabal és fer variar la consigna de cabal en funció de la lectura de pressió. Si la 

pressió és elevada, la manera de fer-la disminuir és reduint la consigna de cabal. Igualment, si 

la pressió és massa baixa, la consigna del cabal ha d‟augmentar per tal que la pressió acabi 

pujant. 

Tenint present aquest raonament, l‟esquema de regulació per als ventiladors de cabal variable 

amb regulació de pressió i cabal es durà a terme segons l‟esquema mostrat en la Figura 68: 

 

 

 

 

 

Figura 68: Esquema d’una regulació pressió/caudal 

La manera de transformar la sortida d‟un PID en un escalat per a la consigna del PID següent 

és a través d‟un bloc de funcions intermig entre els dos PIDs, el bloc SCALING. Aquest bloc 

tradueix la sortida del PID de pressió en un setpoint per al PID de cabal. En aquests casos, el 

setpoint del PID de cabal, que normalment és un paràmetre establert en la secció 

d‟Inicialitzacions, s‟ha d‟assignar en funció de la sortida del PID de pressió, tal com mostra la 

Figura 69: 

Lectura Pressió 
(PT03310_PI) 

min. 

máx. 

100 % 

Consigna 
Caudal 

PID 
invers  
0..100% 

Consigna 
Pressió 

0 
Lectura Cabal 
(FT03302_FI) 

PID  
0..100% 

Velocitat Ventilador 
Retorn 
(AE1601_FC2_AO) 



Pàgina | 136  
 

 

 

Figura 69: Ventilador amb regulació doble 

La sortida del PID de pressió és introduïda a l‟entrada d‟un DFB del tipus SCALING, els 

paràmetres del qual estan definits prèviament. Aquests paràmetres estan definits de manera 

que les entrades mínima i màxima del bloc SCALING són els valors mínim i màxim que pot 

donar el PID de pressió (entrades PARA de bloc SCALING), i les sortides mínima i màxima del 

bloc són els valors mínim i màxim de consigna que pot acceptar el PID de cabal (sortida OUT 

de SCALING). És precisament en l‟entrada DAT del PID de cabal a on s‟introdueix la sortida del 

bloc SCALING. La part final de la regulació és igual que la regulació descrita anteriorment per 

als ventiladors que regulen només cabal. L‟única diferència entre aquesta regulació i la descrita 

anteriorment és que a mesura que el ventilador funcioni, no només variarà la lectura de cabal 

sinó també la seva consigna. 

 

4.6.6.3. VÀLVULES REGULABLES D’EQUIPS 

Les regulacions de vàlvules són idèntiques a les regulacions de ventiladors. Un PID compara 

una lectura de temperatura o humitat amb la seva corresponent consigna, i conseqüentment 

imposa a les vàlvules un grau d‟obertura diferent que ha de contribuïr a que la temperatura o la 

humitat augmentin o disminueixin per tal d‟acostar-se a la consigna. 
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VÀLVULES REGULABLES DE FRED AMB REGULACIÓ DE TEMPERATURA D’IMPULSIÓ: AFC032005, 

AFC032006, AFC033395 i AFC033395.  

Les vàlvules de fred dels equips CL-17/01, CL-17/02, CL-17/03 i CL-17/04 tenen la funció de 

regular la temperatura de l‟aire d‟impulsió de l‟equip, que correspon a l‟aire que entra a les 

sales 32123, 32124, 32125 i 32126.  

Aquestes vàlvules han de regular inversament en funció de la lectura de temperatura, de forma 

que si la temperatura ha d‟augmentar, la vàlvula de fred s‟ha de tancar. Es tracta per tant de 

regulacions amb un PID invers (TRUE a l‟entrada DIR_REV del bloc PID), com la de l‟exemple 

mostrat en la Figura 70: 

 

Figura 70: Vàlvula amb regulació simple 

El DFB que controla el funcionament d‟una vàlvula és el bloc A_VC. Aquest té les mateixes 

funcionalitats que el bloc de control d‟un ventilador, excepte la secció de detecció de corretges 
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trencades, ja que no existeixen corretges, i la sortida digital d‟ordre cap a la vàlvula, ja que les 

vàlvules regulables disposen únicament d‟una sortida analògica.  

VÀLVULES REGULABLES DE FRED AMB REGULACIÓ DE TEMPERATURA DE RETORN/IMPULSIÓ: 

AFC033391 i AFC033393. 

Els equips CL-16/01 i CL-17/05 duen a terme regulacions de temperatura que consideren tant 

la temperatura d‟impulsió com la de retorn. Aquests equips envien l‟aire cap a un conjunt de 

sales i reben l‟aire provinent d‟aquest mateix conjunt de sales.  

La temperatura que ha de ser regulada en aquests casos és la temperatura d‟impulsió, però 

basant-se en la temperatura de retorn, ja que aquesta és realment la que indica quina és la 

temperatura a la que es troben les sales. La temperatura d‟impulsió pot patir canvis en el seu 

camí cap a les sales, o en les pròpies sales. Per altra banda, la temperatura de l‟aire de retorn 

és una mitja entre les temperatures de totes les sales.  

Si la regulació de la vàlvula de fred es basés només en la temperatura de retorn de les sales, i 

per exemple, una de les sales proporcionés una temperatura extremadament elevada, la 

vàlvula de l‟equip CL s‟acabaria obrint totalment, esperant que la temperatura de retorn 

disminuís. Una situació així provocaria que la sala que està a una temperatura elevada es 

normalitzés, però la resta de sales es congelarien.  

Per solucionar aquest problema, s‟utilitzaran dos PIDs en sèrie, de manera que la consigna de 

temperatura d‟impulsió varií segons la temperatura de retorn, però es mantingui dins uns límits 

preestablerts, entre 12 i 18 ºC. El següent esquema de la Figura 71 representa la regulació 

amb els dos PIDs: 

 

Figura 71: Esquema d’una regulació temperatura retorn/impulsió  

La diferència entre la temperatura de retorn i la seva consigna provoquen una variació en la 

consigna de la temperatura d‟impulsió, que és la que regula la vàlvula de fred. Seguint amb el 

mateix exemple, si la temperatura de retorn augmenta desmesuradament, la consigna de 

temperatura d‟impulsió augmentarà com a màxim a 18ºC, i per tant la vàlvula de fred es tancarà 

més per tal de que la temperatura d‟impulsió s‟acosti a aquest valor de 18 ºC. D‟aquesta 

manera s‟evita que el PID reguli entre una consigna fixa i una temperatura desmesurada, i per 

tant doni a la vàlvula de fred una ordre de tancament o d‟bertura per fora dels límits 

acceptables. 
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Els blocs que programen aquestes vàlvules són dos blocs PID, un bloc SCALING i un bloc de 

control de la vàlvula A_VC. La seva distribució és la mateixa que en el cas de la regulació de 

pressió/cabal dels ventiladors de cabal variable. 

VÀLVULES REGULABLES DE FRED, CALOR I HUMITAT DELS EQUIPS AE AMB REGULACIONS DE 

TEMPERATURA I HUMITAT D’IMPULSIÓ. 

Els equips AE duen a terme regulacions de temperatura i d‟humitat. Per tal de regular la 

temperatura es disposa de la vàlvula de fred i de la vàlvula de calor. Si és necessari un 

augment de la temperatura s‟obrirà la vàlvula de calor, i si cal que aquesta disminueixi s‟obrirà 

la de fred. La regulació d‟humitat s‟aconsegueix a través de la vàlvula d‟humitat, per 

augmentar-la, i de la vàlvula de fred, per disminuir-la. La humitat és una magnitud difícil de 

mantenir constant, i per aquesta raó es considerarà un interval dins el qual l‟humitat es 

considerarà correcta: entre 5.1 i 7.0 grams d‟aigua per kilogram d‟aire, en unitats d‟humitat 

absoluta. 

La vàlvula de fred, per tant, es troba sotmesa a dues regulacions diferents. En aquest projecte 

s‟ha considerat que la vàlvula de fred actui segons la regulació que li indiqui l‟obertura màxima. 

D‟aquesta manera si l‟aire es refreda més del compte per culpa de la regulació d‟humitat, 

aquest aire podrà ser escalfat posteriorment a través dels calefactors de la sala. 

L‟esquema de connexions entre els blocs de funcions que s‟ha dissenyat per a la regulació 

d‟aquestes tres vàlvules, aplicable als dos sistemes, és el mostat per la Figura 72: 

 

Figura 72: Esquema de les regulacions de temperatura i humitat de l’equip AE 

El primer PID s‟encarrega de la regulació de temperatura. La seva sortida oscil·la entre 0 i 

100%, però aquesta passarà per un bloc A_SPLIT que generarà dues sortides capaces de 

controlar la vàlvula de calor i la vàlvula de fred. Els paràmetres del bloc SPLIT són: 
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- X1 = 0.0 

- X2 = 47.0 

- X3 = 53.0 

- X4 = 100 

 

Tal i com s‟ha vist en l‟apartat de descripció del bloc de funcions derivat A_SPLIT, la sortida 1 

del bloc disminuirà linealment entre 100 i 0 quan l‟entrada fluctuï entre 0 i 47, i es mantindrà a 

zero per qualsevol altre valor d‟entrada. La sortida 2 serà zero excepte per valors d‟entrada 

entre 53 i 100, pels quals augmentarà linealment de zero a 100. D‟aquesta manera, quan la 

sortida del PID estigui al voltant de 50 % (entre 47 i 53) no s‟activarà cap vàlvula. Per valors de 

sortida del PID inferiors al 47%, la vàlvula de fred s‟obrirà més quant menor sigui la sortida del 

PID (sortida 1). Igualment, la vàlvula de calor s‟obrirà més quant major sigui la sortida del PID 

(sortida 2). Aquest PID es troba inicialitzat a un 50%, de manera que si la temperatura ha de 

disminuir per acostar-se a la consigna, la sortida del PID anirà de 50% a 0%, obrint cada 

vegada més la vàlvula de fred. Si la temperatura ha d‟augmentar, la sortida del PID augmentarà 

del 50% inicial cap al 100% i provocarà que la vàlvula de calor s‟obri.  

El segon PID s‟encarrega de regular l‟humitat perquè aquesta sigui inferior al límit de 7.0g/Kg. 

La seva sortida ha d‟actuar sobre la vàlvula de fred, però com que aquesta és compartida entre 

el PID d‟humitat i el de temperatura, les dues sortides de PID estan connectades a un bloc 

MAX que s‟encarrega de donar a la seva sortida el valor màxim de les seves dues entrades. 

El tercer PID regula la humitat perquè el seu valor sigui major que el mínim de consigna de 

5.1g/Kg. Quant menor sigui la humitat més s‟ha d‟obrir la vàlvula de vapor perquè la humitat 

augmenti. En aquest cas, la vàlvula d‟humitat només està controlada directament per aquest 

PID.  

Tots els PIDs estan implementats a través d‟un bloc de funcions derivat del tipus A_PID, i les 

vàlvules per blocs de funcions derivats A_VC. La programació dels blocs intermitjos i les seves 

connexions queden representats en la Figura 73: 
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Figura 73: Esquema dels blocs de funcions intermitjos de les regulacions de temperatura i 

humitat de l’equip AE 

La sortida del PID1 es dividideix en dues branques, una a la vàlvula de calor i l‟altra a la vàlvula 

de fred. Per altra banda, la sortida del PID2 ha de controlar també la vàlvula de fred. La funció 

de Unity MAX (sortida igual a entrada amb valor màxim) s‟encarrega de donar a la vàlvula el 

valor màxim entre PID1 i PID2. Per altra banda, com a mesura de seguretat, la funció de Unity 

GT (Greater Than) generarà un “1” a la seva sortida quan l‟ordre per controlar la vàlvula de fred 

de PID2 sigui major que la de PID1, és a dir, quan la vàlvula de fred estigui funcionant per a 

regular humitat. En aquest cas es bloqueja la vàlvula de calor (ACC033339), de manera que la 

vàlvula de fred i la vàlvula de calor no es podran obrir alhora. Quan la vàlvula de fred estigui 

funcionant per regular la humitat, l‟entrada LCK de la vàlvula de calor rebrà un “1”, i per tant no 

es podrà activar. S‟assegura d‟aquesta manera que l‟acció de les dues vàlvules de fred i calor 

no es contradigui. 

 

4.6.6.4. CALEFACTORS DE SALA 

Els calefactors de sala s‟encarreguen, si és necessari, d‟escalfar l‟aire de les sales en l‟última 

instància, just abans de que aquest entri a les sales. Cada sala disposa del seu propi 

calefactor, el qual es regula en funció de la temperatura de l‟aire de retorn de la sala. La 

regulació és a través d‟un PID directe, que incrementa la intensitat del calefactor en funció de la 

diferència entre la temperatura mesurada i la seva consigna. Aquesta consigna sempre estarà 

fixada a 19 ºC.   

L‟esquema d‟aquestes regulacions és el mateix que l‟esquema de regulació de temperatura 

d‟impulsió per a les vàlvules de fred dels equips CL. Es tracta d‟unir la sortida del PID a 

l‟entrada del bloc que controla el calefactor corresponent. Els calefactors són elements 

analògics que disposen de les mateixes entrades i sortides que les vàlvules analògiques, les 

quals tenen la mateixa funcionalitat. Per aquesta raó, el DFB que millor s‟adequa als 

calefactors és el mateix que el utilitzat en el cas de les vàlvules regulables, el A_VC. 

SORTIDA PID1 

SORTIDA PID2 

VÀLVULA DE CALOR 

VÀLVULA DE FRED 



Pàgina | 142  
 

4.6.7. INDICADORS DE SALA 

La programació dels quatre indicadors lumínics i el buzzer de les sales es duu a terme en les 

seccions amb prefix IND_SALA. En les seccions Ind_Sala es generen les senyals que regulen 

els indicadors lumínics, i en el cas de sales que disposen de buzzer, també es genera la senyal 

que els activa. Es tracta en ambdós casos de senyals booleanes que depenen de l‟estat 

d‟altres senyals booleanes. La programació d‟aquestes seccions està realitzada en llenguatge 

de blocs. 

 

4.6.7.1. BUZZERS 

Els buzzers s‟activen cada cop que una porta queda oberta més temps del prefixat. Només hi 

ha buzzers en algunes de les sales, però totes les portes obertes activen com a mínim un 

buzzer. 

La condició que activa el buzzer, la porta ha quedat oberta durant més temps de l‟establert, 

s‟utilitza també per activar els indicadors lumínics de porta. Per aquesta raó, la generació 

d‟aquesta senyal que activa el buzzer de sala es duu a terme en les seccions dedicades a 

portes. En les seccions de porta veurem com a la variable resultant de controlar la 

temporització de la porta oberta se li assigna un tag de l‟estil: I_Sx_Sy_Pi_BUZ. Aquest tag 

indica si el buzzer associat a la porta „Pi‟, entre sala x i sala y, ha de ser activat o no. El tag no 

és utilitzat en la secció de porta, sinó que s‟obté en la secció porta per ser utilitzat en la secció 

d‟indicadors de sala.  

L‟algoritme d‟activació d‟un buzzer es basa simplement en assignar a la variable buzzer d‟una 

sala un “1” cada cop que qualsevol de les portes que dóna a aquesta sala activi la seva senyal 

I_Sx_Sy_Pi_BUZ. La programació d‟aquestes senyals, per tant, és la mostrada en la Figura 74: 

 

Figura 74: Avaluació d’un buzzer 

En l‟exemple del buzzer de la sala S32131, de Sistema-02, les senyals 

I_S32131_S32129_P1_BUZ i I_S32120_S32131_P1_BUZ són senyals obtingudes en les 

seccions de porta a partir de l‟avaluació del temps que l‟estat de la porta és obert. Qualsevol 

d‟aquestes senyals activades fa que la senyal de buzzer de la sala 32131 s‟activi. 
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4.6.7.2. INDICADORS LUMÍNICS 

Els indicadors lumínics de sala, corresponents a temperatura, humitat, pressió i estat de sala, 

són indicadors que s‟encenen permanentment o intermitentment depenent de les situacions: 

- Mode permanent: Quan existeix una alarma per nivell alt o baix. En el cas de l‟indicador de 

sala, quan no existeix cap alarma ni cap avís. 

- Mode intermitent: Quan existeix un avís per nivell alt o baix, i no existeix cap alarma. En el cas 

de l‟indicador de sala quan existeix algun avís, i cap alarma. 

L‟avaluació dels indicadors de temperatura i humitat es duu a terme segons el codi mostrat en 

les Figures 75 i 76: 

 

Figura 75: Avaluació d’un indicador de temperatura 

 

Figura 76: Avaluació d’un indicador d’humitat 

L‟últim selector dels esquemes genera a la seva sortida un “1” constant quan qualsevol de les 

senyals d‟alarma (I_x_AHH o I_x_ALL) estigui activada. En cas contrari, el primer selector 

produeix un zero (led apagat) si no hi ha cap avís, o una intermitència (senyal booleana 

I_BLINK) en cas d‟avís (I_x_AH o I_x_AL). Les senyals acabades en AHH i ALL indiquen 

alarma per nivell alt i baix, per altra banda les acabades en AH i AL indiquen avís. Aquestes 

senyals són obtingudes més endavant en les seccions dedicades a alarmes, a partir de la 

comparació de les lectures amb els seus corresponents setpoints d‟alarmes i d‟avisos. 
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En el cas de l‟indicador de pressió de les sales, aquest genera alarmes i avisos de pressió 

diferencial de sala (pressió de la sala en relació amb una sala veïna amb menor pressió). En 

aquesta situació, els avisos i les alarmes provenen només del cas en que la pressió relativa 

disminueix, ja que aleshores les pressions de les sales s‟estarien igualant. L‟igualació de valors 

és motiu d‟alarma, ja que els avantatges de netedat que la diferència de pressió proporciona 

desapareixen. L‟avaluació de l‟indicador lumínic de pressió, per tant, avalua únicament una 

alarma de nivell baix i un avís de nivell baix. La Figura 77 mostra com s‟evalúa aquest 

indicador. 

 

Figura 77: Avaluació d’un indicador de pressió 

En les sales que no tenen cap sala veïna amb pressió inferior a la seva, l‟indicador lumínic de 

pressió indica alarmes i avisos de pressió relativa amb l‟exterior, en lloc de amb les sales 

veïnes. Aquestes alarmes seran avaluades en la secció d‟alarmes de sala. 

L‟indicador lumínic de color verd, el d‟estat de sala, s‟encén permanentment si no hi ha cap 

alarma ni cap avís, intermitentment si hi han avisos però no alarmes i s‟apaga si hi han 

alarmes. El seu valor s‟obté a partir dels valors dels altres indicadors, de la manera mostrada 

en la Figura 78: 

 

Figura 78: Avaluació d’un indicador d’estat de sala 

 



Pàgina | 145  
 

4.6.8. PORTES 

Les seccions dedicades a la programació d‟elements de portes es classifiquen en portes 

enclavables i portes sense enclavar.  

Les seccions de portes enclavables requeriràn una programació més complerta, ja que 

s‟utilitzen més elements que en les seccions de portes sense enclavar, perque disposen de 

més indicadors i actuadors. 

 

4.6.8.1. PORTES ENCLAVABLES 

Les portes enclavables disposen d‟un indicador lumínic verd i d‟un de vermell, d‟un polsador de 

Request per obrir la porta, d‟un polsador d‟Emergency i d‟un electroimant que magnetitza la 

porta. El PLC també disposa de la senyal d‟estat de porta, per saber si aquesta es troba oberta 

o tancada. En estat normal, quan totes les portes de la planta estan tancades, l‟electroimant es 

desmagnetitza si es polsa el botó de Request. En cas que hi hagi altres portes del mateix 

enclavament obertes, la porta no es desmagnetitza, excepte si es prem el botó d‟Emergency.  

La senyal que activa el electroimant de les portes és una senyal de lògica positiva, la qual 

magnetitza la porta quan se li assigna un “1”, i la desmagnetitza quan la senyal val zero. Amb 

aquesta lògica, si hi ha algun problema de comunicació entre els sensors i el PLC, les portes 

quedaran totes desmagnetitzades, i per tant no hi podrà haver problemes de seguretat a l‟hora 

de sortir de les sales en cas d‟emergència. En cas de prémer el polsador d‟Emergency el 

resultat serà el mateix. 

Totes les portes han d‟estar per defecte magnetitzades, i en cas de rebre una petició 

d‟obertura, avaluar si aquesta pot ser atesa o no. La decisió de si una porta pot ser oberta un 

cop s‟ha produït un Request es pren a partir dels enclavaments definits en les portes. Per tal de 

determinar la manera més òptima d‟avaluar els enclavaments de les portes en funció de l‟estat 

de les portes veïnes, s‟han tingut en compte dos mètodes diferents: 

MÈTODE 1: SENYALS AGRUPADES EN WORDS 

La idea per trobar ràpidament els enclavaments de totes les portes és posar tots els bits que 

indiquen l‟estat de totes les portes en un word i comparar-la amb un paràmetre, també en 

format word, que representi les portes que pertanyen a un determinat enclavament funcional. Hi 

haurà tants paràmetres com enclavaments funcionals hi hagi en el sistema, i per cada 

paràmetre es realitzarà una comparació amb el word de l‟estat de les portes, obtenint un 

resultat general per totes elles. Aquests paràmetres actúen com a màscares. 

Per una banda tenim els estats de les portes disposats en una sola variable. Per exemple: 
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Estat_Portes: 

 

 

 

Per l‟altra, tenim les portes pertanyents a un enclavament funcional. Per exemple: 

Grup_Enc_i: 

 

 

Si apliquem la instrucció AND entre aquests dos WORDs tindrem: 

Estat_Portes: 

AND 

Grup_Enc_i: 

    = 

Enc_i: 

Enc_i és el word d‟un dels enclavaments, que reuneix varies portes enclavades entre elles. Si 

Enc_i llegit com a Enter hagués valgut “0‟‟, és a dir, que el resultat de totes les ANDs bit a bit 

hagués estat “0”, aquest resultat ens diria que les portes de l‟enclavament funcional es poden 

obrir, ja que cap de les portes de l‟enclavament es troba oberta. En aquest exemple, el bit del 

word resultant que ha valgut „‟1‟‟ és el bit 1, que indica que la porta 1, pertanyent a 

l‟enclavament funcional “i”, està oberta. Per tant, al trobar-se una porta de l‟enclavament 

funcional oberta, les altres portes de l‟enclavament funcional no tenen permís d‟obertura.  

El resultat de Enc_i ens informa segons el següent protocol: 

 - Si Enc_i = 0, llavors totes les portes del grup d‟enclavament analitzat estan tancades, i 

per tant tenen permís per obrir-se. Aleshores si qualsevol d‟aquestes portes rebés un Request, 

i Enc_i =0, la porta es desmagnetitzarà. 

 - Si Enc_i > 0, llavors alguna de les portes del grup d‟enclavament analitzat està oberta, 

i per tant no es pot donar permís d‟obertura a cap porta del grup d‟enclavament. Aleshores si 

alguna de les portes rep un Request, aquesta no es desmagnetitzarà. 

S‟ha de tenir present que una mateixa porta pot pertànyer a més d‟un enclavament alhora, per 

tant si una porta rep un Request, ha de comprovar que tots els words Enc_i als que pertany 

estiguin a zero. Si la porta no pot ser desmagnetitzada, la petició del Request es perd. 

Aquest mètode ofereix un gran avantatge respecte al tractament de les portes una a una, i és 

que amb una sola operació entre dos words sabem si la porta es troba enclavada o no. La 

utilització dels words també permet modificar els enclavaments de portes un cop feta la 

.. 1  0  1  0  0  1  1 

.. 0  0  0  1  1  1  0 

.. 0  0  0  0  0  1  0 

Bit menys signif. Bit més signif. 

Porta 0 oberta 
Porta 1 oberta 
Porta 2 tancada 

.. 1  0  1  0  0  1  1 

Bit més signif. Bit menys signif. .. 0  0  0  1  1  1  0 

Porta 1 pertany a l‟enclavament 
Porta 2 pertany a l‟enclavament 
Porta 3 pertany a l‟enclavament 
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instal·lació. Per exemple, si un enclavament que contenia només dues portes ara ha de passar 

a contenir-ne tres, només cal activar un “1” més en el paràmetre de l‟enclavament, en la posició 

del bit corresponent a la nova porta. Si apareixen més enclavaments, només cal afegir més 

paràmetres i fer més comparacions entre el word d‟estats de portes i el nou paràmetre. 

Aquest mètode, però, ha estat rebutjat pel client. Les raons facilitades són que de cara als 

programadors que haguessin de dur a terme el manteniment del sistema podria ser confús 

treballar amb bits d‟un word en lloc de amb senyals booleanes per a cada porta, i que ja que no 

està previst realitzar canvis en l‟estructura de les sales, els avantatges que aquest mètode 

proporciona no s‟utilitzarien. Per decisió del client, el mètode utilitzat en el projecte ha estat el 

mètode 2, on les senyals són tractades individualment porta a porta. 

MÈTODE 2: SENYALS TRACTADES INDIVIDUALMENT 

Una porta pot pertànyer a més d‟un enclavament, i per tant el seu permís d‟obertura depèn de 

l‟estat de diverses portes. Per aquesta raó, s‟haurà d‟introduir una nova variable interna de 

porta anomenada Enclavament Funcional.  

L‟enclavament funcional és una variable creada dins el programa per a cada porta, que indica 

si la porta pot ser oberta quan rebi un Request (senyal a zero) o si, contràriament, aquesta 

porta es troba enclavada perquè una altra de les portes del mateix enclavament es troba oberta 

o desmagnetitzada esperant ser oberta. La senyal d‟enclavament funcional serà la que es 

consultarà quan el Request sigui pressionat. Per altra banda, aquesta variable és la que es 

forçarà a zero quan el botó d‟Emergency sigui pitjat. La senyal d‟enclavament funcional seguirà 

la mateixa nomenclatura que la resta de senyals de porta. Totes les senyals de porta 

s‟anomenen I_Sx_Sy_Pi_z, on Sx i Sy són les dues sales que separa la porta, Pi és el número 

de porta que separa les sales, i z és el sufix identificador del tipus de senyal: LED_R (led 

vermell), LED_V (led verd), EST (estat de la porta), MAG (estat del electroimant). En el cas de 

la senyal d‟enclavament funcional, la variable s‟anomenarà I_Sx_Sy_Pi_EF. 

La senyal d‟enclavament funcional avalua l‟estat de totes les portes que enclaven la porta en 

qüestió. Si les condicions per obrir la porta són satisfactòries, la senyal d‟enclavament funcional 

valdrà zero. En canvi, si la porta no pot ser oberta, la senyal valdrà “1”. Les condicions per 

assegurar que una porta pot ser oberta, però, no es basen només en els estats de les portes, 

sinó també en els estats dels electroimants. La raó és que una porta pot demanar ser oberta 

amb el seu Request, que les portes que l‟enclaven es trobin totes tancades, i que per tant la 

porta sigui desmagnetitzada durant uns segons. Però, si aquesta porta no s‟obre i una altra de 

les portes de l‟enclavament també demana un Request, l‟altra porta també es desmagnetitzarà, 

i per tant dues portes enclavables entre elles estaran desmagnetitzades alhora, podent ser 

obertes ambdues.  

Per aquesta raó la senyal d‟enclavament funcional d‟una porta avaluarà que les portes que 

s‟enclaven amb ella no estiguin ni obertes ni desmagnetitzades. Si és el cas, la porta serà 

desmagnetitzada en resposta a un Request. La primera part de les seccions de portes 
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enclavables és l‟avaluació d‟aquesta senyal d‟enclavament funcional. La Figura 79 mostra 

l‟obtenció d‟aquest valor: 

 

Figura 79: Avaluació d’un enclavament funcional 

La senyal EF valdrà “1” quan qualsevol de les portes que l‟enclaven es trobi oberta o 

desmagnetitzada. En aquest cas les portes que enclaven la porta S32129_S32128_P1 són les 

portes S32128_S32127_P1, S32131_S32129_P1 i S32130_S32128_P1. La senyal EF permet 

obtenir l‟estat de l‟electroimant de la porta en funció dels polsadors Request i Emergency, tal 

com mostra la Figura 80: 

 

Figura 80: Avaluació d’un electroimant 

La senyal que controla el electroimant de les portes (I_S32129_S32128_P1_MAG) val “1” en 

estat de repòs, magnetitzant la porta. Si la porta rep una senyal de Request i l‟enclavament 

funcional val zero, l‟electroimant és desactivat durant un temps I_TP_MAGNET. L‟altra manera 

de desactivar l‟electroimant és que la senyal d‟enclavament valgui zero (I_E13). 

L‟avaluació dels indicadors verd i vermell de la porta, i de la senyal interna d‟activació de 

buzzer d‟una porta estan programades com mostren les Figures 81 i 82: 

 

Figura 81: Avaluació del led vermell i senyal del buzzer de porta amb enclavament 
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Figura 82: Avaluació del led verd de porta amb enclavament 

El bloc de funcions derivat A_FDI activa la sortida d‟alarma de porta oberta (OUT) quan 

l‟entrada (IN) es troba activada més temps del establert en el paràmetre PAR. El selector 

superior generarà una intermitència en el led vermell quan la porta hagi estat oberta més temps 

del definit. En cas contrari, l‟estat del led vermell és el mateix que l‟estat de l‟enclavament 

funcional de la porta: led vermell encès quan la porta no pot ser oberta, led vermell apagat 

quan si que és possible obrir-la. 

El segon selector activa la senyal interna que indica si algun dels buzzers ha de ser activat. Si 

no s‟ha polsat l‟Emergency, la senyal interna de buzzer s‟activarà quan la porta hagi estat 

oberta més temps del prefixat. En cas de trobar-se pitjat l‟Emergency, el buzzer no s‟activarà. 

El selector present en l‟avaluació del led verd produirà que si l‟enclavament es troba actiu el led 

verd s‟encendrà intermitentment. En els casos en els quals la senyanl d‟emergencia no estigui 

activada, és a dir, quan la porta es trobi tancada i es desmagnetitzi, el led verd s‟encendrà 

permanentment, indicant que la porta pot ser oberta. Quan es torni a magnetitzar, el led verd 

s‟apagarà. 

Cal tenir en compte que una porta serà desmagnetitzada uns segons després d‟un Request, en 

cas de no trobar-se enclavada. Si durant aquests segons la porta no s‟obre, tornarà a 

magnetitzar-se, i per tant tornarà a ser necessari polsar el Request per a poder-la obrir. En 

canvi, si la porta s‟obre durant el interval de temps en que es troba desmagnetitzada, una 

vegada transcorregut el interval temporal establert per PAR, l‟electroimant tornarà a activar-se 

però la porta es mantindrà oberta fins que l‟usuari la tanqui. Un cop tancada la porta ja no 

podrà tornar a ser oberta fins que es torni a desmagnetitzar. 

 

4.6.8.2. PORTES SENSE ENCLAVAMENT 

Les portes sense enclavament no disposen d‟enclavament funcional, ni de electroimants, ni de 

Request, ni d‟Emergency, ni de leds verds. Aquestes disposen només d‟un led vermell el qual 

té assignat una funcionalitat molt semblant a la dels leds vermells de les portes enclavables: si 

la porta s‟obre durant més temps que el prefixat, el led vermell es trobarà en estat intermitent. 

En cas contrari, el led vermell estarà apagat. La porta activa la senyal d‟activació de buzzers en 

el mateix moment que el led vermell s‟encén, tal com mostra la Figura 83 
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Figura 83: Avaluació de led vermell i senyal de buzzer d’una porta sense enclavament 
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4.6.9. SEQÜÈNCIES 

La part del programa dedicada a les seqüències de marxa/parada i de fumigació dels equips de 

climatització s‟ha programat en llenguatge estructurat, seguint l‟esquema dels grafcets dels 

apartats 2.2.4 i 2.2.5.. Com a exemple es representa a continuació el codi que programa la 

seqüència de marxa i parada de l‟equip AE-16/01: 

 
(*--------------SEQUENCIA MARXA/PARADA AE1601----------------------------*) 
 
(*AVALUACIÓ DE PETICIONS DE STOP DURANT EXECUCIÓ DE SEQUENCIA*) 
IF (((NOT I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_STOP) OR  
(I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_TOP_STOP) OR I_AE1601_SEQ_STOP) AND 
POM_CLM_AE1601_EST < 40) THEN 
 POM_CLM_AE1601_EST := 40; 
END_IF; 
 
(*SEQUENCIA DE MARXA/PARADA*) 
CASE POM_CLM_AE1601_EST OF 
 
 
0: (*EVALUACIÓ PETICIONS DE MARXA*) 
 IF ((NOT I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_START) OR  
 (I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_TOP_START) OR I_AE1601_SEQ_START) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 10; 
 (*OBRIR COMPORTES*) 
  I_CAC033008_OPEN_T := TRUE; 
  I_CAC033009_OPEN_T := TRUE; 
  I_CAC033005_OPEN_T := TRUE; 
  I_CAC033006_OPEN_T := TRUE; 
  I_CAC033007_OPEN_T := TRUE;  
 END_IF; 
10:  (*CONFIRMACIÓ COMPORTES OBERTES*) 
 IF (I_CAC033008_OPN AND I_CAC033009_OPN AND  
 I_CAC033005_OPN AND I_CAC033006_OPN AND I_CAC033007_OPN) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 20; 
 (*ARRANCAR VENTILADORS*)  
  I_AE1601_FC1_RUN_T := TRUE; 
  I_AE1601_FC2_RUN_T := TRUE; 
 END_IF; 
 
 
20:  (*CONFIRMACIÓ VENTILADORS EN MARXA*) 
 IF (I_AE1601_FC1_RUNNING AND I_AE1601_FC2_RUNNING) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 30; 
 END_IF; 
 
30: (*HABILITAR PIDS*) 
 I_FT03301_FIC_IRAUT_T := TRUE; 
 I_FT03302_FIC_IRAUT_T := TRUE; 
 I_PT03310_PIC_IRAUT_T := TRUE; 
 I_TME03303_TIC_IRAUT_T := TRUE; 
 I_TME03303_MIC_ABS_H_IRAUT_T := TRUE; 
 I_TME03303_MIC_ABS_L_IRAUT_T := TRUE; 
 POM_CLM_AE1601_EST := 40; 
 
 
40: (*EVALUACIÓ PETICIONS DE PARADA*) 
 IF ((NOT I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_STOP) OR  
 (I_AE1601_REM_LOC AND I_AE1601_TOP_STOP) OR I_AE1601_SEQ_STOP) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 50; 
 (*DESHABILITAR PIDS*) 
  I_FT03301_FIC_IRMAN_T := TRUE; 
  I_FT03302_FIC_IRMAN_T := TRUE; 
  I_PT03310_PIC_IRMAN_T := TRUE; 
  I_TME03303_TIC_IRMAN_T := TRUE; 
  I_TME03303_MIC_ABS_H_IRMAN_T := TRUE; 
  I_TME03303_MIC_ABS_L_IRMAN_T := TRUE; 
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Els estats de la funció Case corresponen als estats del Grafcet especificat anteriorment. Les 

variables booleanes I_AE1601_START/STOP provenen del Scada, les variables 

I_AE1601_TOP_START/STOP provenen del terminal d‟operador i les variables 

I_AE1601_SEQ_START/STOP provenen de la seqüència de marxa/parada de tot el sistema-

01. En el cas dels dos primers tipus d‟ordre de marxa/parada, s‟ha de comprovar que el bit de 

mode remot/local sigui l‟adient. 

La resta de grafcets s‟han programat seguint el mateix esquema, inclosos els grafcets que 

inclouen el funcionament dels equips CL en mode de fumigació. 

 

  
(*POSAR LAS SORTIDES DE PIDS A 0*) 

  POM_CLM_FT03301_FIC_DAT.OP := 0.0; 
  POM_CLM_FT03302_FIC_DAT.OP := 0.0; 
  POM_CLM_PT03310_PIC_DAT.OP := 0.0; 
  POM_CLM_TME03303_TIC_DAT.OP := 50.0; 
  POM_CLM_TME03303_MIC_ABS_H_DAT.OP := 0.0; 
  POM_CLM_TME03303_MIC_ABS_L_DAT.OP := 0.0; 
 (*PARAR VENTILADORS*) 
  I_AE1601_FC1_STOP_T := TRUE; 
  I_AE1601_FC2_STOP_T := TRUE; 
 END_IF; 
 
 
50:  (*CONFIRMACIÓ VENTILADORS PARATS*) 
 IF (I_AE1601_FC1_STOPPED AND I_AE1601_FC2_STOPPED) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 60; 
 (*TANCAR COMPORTES*) 
  I_CAC033008_CLOSE_T := TRUE; 
  I_CAC033009_CLOSE_T := TRUE; 
  I_CAC033005_CLOSE_T := TRUE; 
  I_CAC033006_CLOSE_T := TRUE; 
  I_CAC033007_CLOSE_T := TRUE;  
 END_IF; 
 
60:  (*CONFIRMACIÓ COMPORTES TANCADES*) 
 IF (I_CAC033008_CLS AND I_CAC033009_CLS AND I_CAC033005_CLS AND 
 I_CAC033006_CLS AND I_CAC033007_CLS) THEN 
  POM_CLM_AE1601_EST := 0; 
 END_IF; 
 
END_CASE; 
 
(*INICIALITZAR PETICIONS*) 
I_AE1601_START := 0; 
I_AE1601_TOP_START := 0; 
I_AE1601_SEQ_START := 0; 
I_AE1601_STOP := 0; 
I_AE1601_TOP_STOP := 0; 
I_AE1601_SEQ_STOP := 0; 
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4.6.10. ALARMES 

El programa pot generar molts valors d‟alarmes que són llegits i representats en SCADA. 

Aquestes alarmes es divideixen en dos grans grups: alarmes d‟equips i alarmes de sales. 

 

4.6.10.1. ALARMES D’EQUIPS  

Segons les especificacions del client, les úniques alarmes que han de ser detectades en els 

equips de climatització són les de baix cabal d‟aire. Totes les lectures de cabal dels equips, les 

quals són utilitzades per dur a terme les regulacions amb PID, també s‟utilitzen en els apartats 

del programa d‟alarmes per a detectar alarmes quan els cabals baixen per sota d‟un nivell 

determinat.  

Els blocs de funcions derivats A_ALM són els més adequats a l‟hora d‟obtenir alarmes de nivell, 

ja que aquests disposen d‟una entrada pel valor de lectura i d‟una altra per el seu setpoint. La 

seva sortida és una variable booleana que indica l‟estat d‟alarma. Aquestes alarmes s‟han 

programat en llenguatge de blocs tal com mostra la Figura 84: 

 

Figura 84: Alarma de caudal baix 

El codi simula la programació interna del bloc de funcions derivat A_ALM_4HL. Aquest està 

compost per: una primera secció de desgranat de bits d‟un word, una secció central mitjançant 

la qual es crida al bloc A_ALM, utilitzant bits del word anterior, i una secció final on l‟alarma 

obtinguda queda emmagatzemada dins el word, juntament amb els altres bits. Aquesta 
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estructura és necessària perquè el word EST_ALM conté el bit EAL (habilitació d‟alarmes), el 

qual s‟ha d‟introduir al bloc A_ALM com a variable booleana. Una alternativa seria cridar 

directament un bloc de funcions del tipus A_ALM_4HL, ja que aquest sí que accepta a la seva 

entrada un word, en el qual el seu 15è bit és el booleà EAL. En aquest cas, les alarmes HH, H i 

LL que no s‟utilitzen se‟ls hauria de donar un setpoint que mai poguessin superar, com per 

exemple zero en l‟alarma de nivell baix baix (LL) o un nivell exageradament alt en les alarmes 

de nivell alt i alt alt (H i HH).  

Els paràmetres del bloc A_ALM s‟inicialitzen en les primeres seccions de programa, i aquests 

contenen els valors de temps que poden transcórrer abans que s‟activi una alarma a 

conseqüència d‟un nivell baix. L‟entrada H_L del bloc, a la qual se li assigna un false, indica 

que l‟alarma s‟activarà quan el PV sigui menor que el SP, però no a l‟inversa. 

 

4.6.10.2. ALARMES DE SALES  

Les alarmes de sales que han de ser detectades són: 

- Alarmes de nivells H, L i LL de pressió relativa de sala. 

- Alarmes de nivells L i LL de pressió diferencial de sala. 

- Alarmes de nivells HH, H, L i LL de temperatura de sala. 

- Alarmes de nivells HH, H, L i LL d‟humitat de sala. 

- Alarma de porta oberta. 

ALARMES DE NIVELLS H, L I LL DE PRESSIÓ RELATIVA DE SALA 

Seguint amb el raonament de les alarmes d‟equips, la programació d‟aquest bloc ha requerit la 

utilització de tres blocs A_ALM per a obtenir les alarmes de pressió de sala relativa amb 

l‟exterior, i els blocs WORD_TO_BIT i BIT_TO_WORD. En aquest cas, però, a l‟hora d‟habilitar 

les alarmes de pressió no s‟ha considerat únicament el bit EAL, sinó també l‟estat de les portes 

de la sala. Considerant que quan una porta s‟obre la pressió de les dues sales veïnes s‟iguala, 

el valor d‟una alarma de pressió en una sala que té alguna de les seves portes obertes no és 

fiable. Per tant, l‟entrada EAL dels blocs A_ALM serà un bit auxiliar anomenat EN que 

considera l‟estat de EAL i de les portes de la sala. La Figura 85 en mostra un exemple: 
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Figura 85: Alarma de pressió alta 

Només quan l‟alarma estigui habilitada i les portes tancades, el bloc podrà indicar alarma a 

conseqüència d‟un nivell de pressió relativa alt, baix o molt baix. 

ALARMES DE NIVELLS L I LL DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DE SALA 

En l‟apartat de descripció del sistema s‟ha anomenat la necessitat de mantindre la pressió 

d‟algunes sales més elevada que la de sales veïnes, per tal de mantindre la netedat en cas 

d‟obrir-se les seves portes. Aquesta pressió diferencial entre sales pot generar dues alarmes 

més: una per nivell baix i una altra per nivell molt baix. Aquestes alarmes indiquen quan la 

pressió de les sales s‟iguala. 

La programació d‟aquestes alarmes és idèntica a la de les alarmes de pressió relativa, les 

quals requereixen la utilització de les variables auxiliars EN obtingudes mitjançant del booleà 

EAL i els estats de portes. 

 ALARMES DE NIVELLS HH, H, L I LL DE TEMPERATURA DE SALA 

La implementació d‟aquestes alarmes ha requerit la utilització dels blocs de funcions derivats 

A_ALM_4HL, per tal d‟obtindre les alarmes de nivell molt alt, alt, baix i molt baix de temperatura 

de la sala, de la manera mostrada en la Figura 86: 
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Figura 86: Alarmes de temperatura 

El word EST_ALM conté els bits amb els valors de les quatre alarmes de sortida, que són 

llegides pel SCADA a través d‟aquest word. Les variables booleanes AHH, AH, AL i ALL són 

utilitzades en la secció d‟indicadors de sala per obtindre les senyals que han d‟activar o 

desactivar el led vermell de temperatura de sala. 

ALARMES DE NIVELLS HH, H, L I LL D’HUMITAT DE SALA 

Les quatre alarmes d‟humitat es generen a través d‟un bloc de funcions derivat del tipus 

A_ALM_4HL, de la mateixa manera que les alarmes de temperatura. 

ALARMA DE PORTA OBERTA 

L‟alarma de porta oberta és un valor que s‟obté en les seccions de Porta. Aquesta es tracta 

d‟una senyal que indica que la porta ha estat oberta més temps que el indicat pels paràmetres. 
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4.6.11. ALARMES CERBERUS 

El programa de PLC que automatitza el control del clima de la planta ha de disposar d‟una 

última funcionalitat, la qual és imposada per la presència d‟un software de control SCADA en el 

sistema. Ha estat imposició del client que el software SCADA disposés d‟una alarma genèrica 

que s‟activés si qualsevol de les alarmes dels equips del sistema s‟activa, i d‟una altra alarma 

genèrica que s‟activés en cas d‟haver-se activat qualsevol de les alarmes del sistema de sales. 

Aquestes dues alarmes genèriques, anomenades alarmes Cerberus 1 i 2, han de poder ser 

reconegudes a través del SCADA. 

Els words d‟estats d‟alarmes que s‟han considerat en tot el programa no disposen únicament 

de bits que indiquen alarma activa, i de bits d‟habilitació d‟alarmes EAL. Aquests words 

disposen també d‟un bit per a cada alarma que indica si aquesta alarma ha de ser considerada 

dins l‟alarma genèrica Cerberus. El nom d‟aquests bits es composa de la mateixa arrel que 

l‟alarma, però amb sufix EDO. En cas de trobar-se activat aquest bit, l‟alarma en qüestió, quan 

està activa, ha d‟activar l‟alarma Cerberus.  

En el programa s‟han creat diversos bits auxiliars que s‟activen cada cop que una de les 

alarmes de la secció s‟activa i el seu bit EDO també es troba activat. La Figura 87 en mostra un 

exemple: 

 

Figura 87: Avaluació del bit auxiliar I_E1701_ALM 
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Aquest codi de blocs genera un flanc positiu a la variable I_E1701_ALM cada cop que 

qualsevol de les alarmes referents a l‟equip E-17/01 s‟activa, sempre que el seu bit EDO es 

trobi activat. El bloc R_TRIG assigna un “1” a la sortida la primera vegada que detecta un “1” a 

l‟entrada, però no duu a terme cap acció quan l‟alarma retorna a zero. D‟aquesta manera queda 

registrat que l‟alarma ha estat activada, encara que ja hagi retornat a zero. 

Posteriorment aquest bit auxiliar que indica que s‟ha generat una alarma en l‟equip E-17/01 és 

traspassat a l‟alarma Cerberus-2 (l‟alarma Cerberus d‟equips), tal com mostra la Figura 88: 

 

Figura 88: Avaluació de la senyal I_S02_CERBERUS2 

El bloc SR duu a terme la funció d‟un biestable de dues entrades. Aquest assigna un “1” a la 

seva sortida quan l‟entrada S1 és “1”, i assigna un zero a la seva sortida quan l‟entrada R és 

“1”. No duu a terme cap funció quan les entrades passen a ser zero. 

El bloc OR detecta qualsevol alarma d‟equip, en aquest cas dels equips de Sistema-02, i la 

seva sortida activa el biestable, que assigna a la sortida I_S02_CERBERUS2 un “1”. La senyal 

I_S02_CERBERUS2_ACK és la senyal rebuda a través del SCADA que indica reconeixement 

d‟alarma, i aquesta provoca que l‟alarma I_S02_CERBERUS retorni a zero. Aquest 

reconeixement d‟alarma és posteriorment posat a zero (bloc Reset). Per tant, el bit de 

reconeixement haurà de tornar a ser activat per tal de poder reconèixer futures alarmes. 

Igualment està programada l‟alarma Cerberus-1, corresponent a alarmes de sales. 
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5. TERMINAL D’OPERADOR MAGELIS 

Aquest projecte fi de carrera també engloba la programació d‟un terminal d‟operador que actua 

com a interfície entre l‟usuari i el programa de PLC. Tal i com s‟ha comentat anteriorment, el 

sistema disposa d‟un software de control SCADA des d‟on es mantindrà el control del sistema 

prèviament descrit. Per requeriments del client, però, s‟ha considerat també la presència en el 

sistema d‟un altre software de control alternatiu al SCADA, el terminal d‟operador. 

 

5.1. MOTIVACIÓ 

La planta de pomades que ha de ser controlada per aquest sistema és una planta de gran 

envergadura, formada per molts equips de grans dimensions. El software SCADA permet als 

operaris posar en marxa o parar l‟equip sencer, així com dur a terme accions sobre cadascun 

dels elements del sistema. Cal tindre en compte, però, que si es perden les comunicacions amb 

l‟ordinador, per exemple per una caiguda de la xarxa Ethernet, l‟usuari deixa de poder controlar 

el sistema. En aquesta situació, els equips de climatització queden aïllats, funcionant segons 

les últimes ordres que s‟han imposat a través del SCADA. Tenint en compte l‟envergadura dels 

equips, aquesta pèrdua total de comunicació és inacceptable. 

En projectes d‟aquest tipus s‟inclou sovint un terminal d‟operador situat en el propi armari de 

control, consistent en una petita pantalla amb un programa de control similar al SCADA, però 

únicament amb les funcionalitats més crítiques. Aquests terminals són utilitzats pels usuaris en 

cas d‟error del SCADA, o pels operaris de manteniment en cas d‟haver de dur a terme 

reparacions d‟emergència. Si la comunicació entre el PLC i el terminal d‟operador es duu a 

terme a través d‟un protocol diferent a l‟Ethernet, el terminal és immune a caigudes de la xarxa. 

En aquest projecte, complint els requeriments del client, el terminal d‟operador que s‟ha 

programat permet únicament el control general dels equips de climatització: posar en marxa o 

parar ventiladors, obrir o tancar vàlvules i comportes i visualitzar l‟estat dels equips, així com les 

seves lectures analògiques. Respecte als sistemes de sales, mitjançant el terminal d‟operador 

només s‟ha de poder controlar la llum de les sales.  
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5.2. TIPUS DE TERMINAL 

Schneider Electric disposa de diversos tipus de terminals d‟operador de nom Magelis dividits en 

tres tipus: terminals visualitzadors, terminals gràfics i terminals tàctils d‟última generació. En el 

cas d‟aquest projecte els terminals visualitzadors no poden ser utilitzats, ja que permeten 

únicament la visualització de dades numèriques, però no l‟actuació en el sistema. Els terminals 

gràfics i els terminals tàctils d‟última generació disposen de pantalles més grans que permeten 

la visualització d‟elements gràfics. En el cas dels terminals gràfics, el model més avançat té 

pantalla tàctil que disposa de 16 botons tàctils, però no proporciona la llibertat d‟un terminal 

tàctil d‟última generació, amb pantalla a color totalment tàctil, sense cap altre límit de botons 

tàctils que el del número de píxels de la pantalla.  

El terminal d‟operador ha de simular en part les pantalles d‟un ordinador amb SCADA, a on es 

visualitzen esquemàtics dels equips i cada element pot ser seleccionat i realitzar operacions 

sobre ell. El terminal d‟operador també ha de permetre a l‟usuari actuar sobre qualsevol 

element de la pantalla, i per tant els terminals més adequats són aquells que disposen de 

pantalla totalment tàctil.  

El model escollit ha estat el terminal XBT-5337: tàctil, en color, amb resolució de 640 x 480 

píxels i de 10,4 polzades. És el model més senzill i barat dels terminals tàctils en color, 

exceptuant un altre model de resolució menor. Tenint en compte que l‟ús d‟aquests terminals 

es restringeix a casos d‟emergència, aquest model senzill de terminals de gamma alta és 

suficient.  
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5.3. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ 

Els terminals d‟operador Magelis d‟última generació es programen a través d‟un programa de 

Schneider Electric anomenat Vijeo Designer. De la mateixa manera que el programa Unity en el 

cas de la programació del PLC Quantum, Vijeo Designer està dissenyat per configurar el 

terminal d‟operador i programar-lo aprofitant totes les seves qualitats. El programa Vijeo 

Designer disposa d‟una interfície d‟usuari molt gràfica i visual a on el programador ha de 

dibuixar a la pantalla allò que ha de ser vist al terminal d‟operador, i assignar-hi les accions a 

realitzar quan alguns dels objectes de la pantalla són pressionats. La Figura 89 mostra aquesta 

interfície: 

 

Figura 89: Interfície d’usuari de Vijeo Designer 

Vijeo Designer utilitza un adreçament de variables idèntic a l‟adreçament utilitzat en el PLC 

Quantum, basat en adreces de tipus enter, %MW. Les adreces són llegides i escrites 

directament entre PLC i terminal d‟operador. 

Les opcions de programació són múltiples: panells gràfics (panells que ocupen una pantalla 

sencera), finestres emergents, accions a dur a terme quan es compleixen condicions, i inclús 

un pseudo-llenguatge de programació per actuar sobre unes variables en funció dels valors 

d‟unes altres.  
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5.4. MANUAL D’USUARI 

Per a la correcta utilització del terminal d‟operador, dins l‟àmbit del projecte s‟ha redactat un 

manual d‟usuari que serveix com a eina d‟ajuda pels usuaris de la pantalla Magelis. El manual 

d‟usuari mostra les diferents pantalles, indicadors i botons, i dóna suport a la navegació entre 

pantalles. Aquest manual es troba en l‟Annex V. 
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6. INSTAL·LACIÓ I POSTA EN MARXA DEL PROJECTE 

En aquesta secció s‟analitzaran els últims detalls del projecte que han permès la seva 

instal·lació a casa del client, i les proves que s‟han dut a terme per tal de demostrar el correcte 

funcionament del sistema. Posteriorment, s‟avaluarà el projecte econòmicament, amb la 

intenció de fer un anàlisis des d‟un punt de vista més empresarial sobre la viabilitat d‟aquest 

projecte fi de carrera.  

 

6.1. NORMATIVES 

Aquest projecte fi de carrera s‟ha emmarcat dins un projecte que compleix les normatives 

ISO9000 de qualitat i control de seguiment de la qualitat. L‟empresa SPIN, per a la qual s‟ha 

realitzat el projecte fi de carrera, disposa d‟un certificat de compliment de les normes ISO9000 

concedit per l‟entitat AENOR. Per tal de complir amb aquesta normativa, abans d‟entregar el 

projecte al client el programa de PLC ha estat sotmès a exhaustius plans de control que 

n‟asseguren la seva fiabilitat.  

Els plans de control dels programes de PLC de Sistema-01 i Sistema-02 s‟emmarquen dins la 

Instrucció Tècnica IT1202, la qual forma part de l‟estàndard ISO9001 de regulació de qualitat. 

En ells es comprova un a un el funcionament de tots els elements dels equips de climatització, 

el funcionament dels enclavaments de portes en totes les situacions possibles, i es fa un 

seguiment de totes les seqüències, etc. Els plans de control van detectar petites errades en la 

programació, a causa d‟errors sintàctics o d‟errors de concepte. Aquests van ser corregits, i els 

plans de control finalment acceptats. En l‟Annex VI es mostra un dels plans de control del 

projecte. 

Aquests plans de control, juntament amb els plans de control dels armaris elèctrics i del 

hardware entregat amb el projecte, asseguren que el programa i les connexions al PLC i a les 

illes Advantys tenen la qualitat certificada per les normatives ISO9000. La comprovació de que 

tot el sistema funciona correctament, però, no s‟assegura fins que es fa la posta en marxa. 
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6.2. POSTA EN MARXA 

La posta en marxa inclou la instal·lació del projecte i les proves i correccions que s‟han de fer 

fins que el projecte funciona correctament. La posta en marxa d‟aquest projecte es va iniciar el 

26 de Maig i es va finalitzar el 31 de Juliol de 2008 en la seu catalana de l‟empresa 

farmacèutica que va contractar el projecte. Aquesta posta en marxa va ser dividida en dues 

grans seccions: pla de control de posta en marxa de SPIN, i proves I/Q i O/Q de control de 

qualitat de l‟empresa farmacèutica client.  

Els plans de control de posta en marxa formen part de les Instruccions Tècniques de la 

normativa ISO9000 i duen a terme la funció de comprovar la instal·lació de tots els armaris de 

control, el connexionat de totes les senyals i el funcionament individual de cada equip. En 

aquests plans de control es van detectar errors de cablejat en la instal·lació i errors en el 

connexionat de les entrades i sortides de PLC a l‟armari de control. Aquests errors van ser 

corregits, i els plans de control van ser aprovats. 

Posteriorment a la finalització del pla de control de la instal·lació, l‟empresa client va imposar 

una segona comprovació del projecte a través d‟unes proves de control anomenades I/Q 

(Instalation Quality) i O/Q (Operation Quality). Aquestes proves certifiquen segons les seves 

normatives que la instal·lació és adequada per a treballar amb productes de la indústria 

farmacèutica. Les proves I/Q i O/Q van ser realitzades entre les dates 23 de juny i 31 de juliol i 

van consistir en proves molt similars a les dels plans de control de SPIN, però més rigorosses: 

les proves I/Q van testejar el cablejat de totes les senyals elèctriques, altra vegada, però 

assegurant que els rangs de totes les senyals analògiques es mantinguessin dins la seva 

tolerància permesa. Les proves O/Q van correspondre més al pla de control del programa de 

PLC, on es va comprovar altra vegada que el programa fos correcte, i per tant el comportament 

del sistema fos el desitjat.  

Un cop acabats tots els plans de control i proves de qualitat, la instal·lació es va donar per 

finalitzada. El sistema compleix les normatives pertinents que n‟asseguren la seva fiabilitat. 
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6.3. VALORACIÓ ECONÒMICA 

No és possible en aquest projecte obtindre una valoració econòmica sobre la viabilitat del 

projecte fi de carrera en una vessant empresarial de manera individual. Si que es representarà, 

en canvi, una valoració econòmica aproximada de tot el projecte dut a terme per l‟empresa 

SPIN, on s‟inclou aquest projecte fi de carrera. Els números són falsos, però aproximats als 

números reals, per preservar la confidencialitat de SPIN. 

La següent taula, Taula 13, representa les despeses resumides d‟aquest projecte: les 

previsions de despeses en material, en hores d‟enginyer, etc, i la seva comparació amb la 

despesa real. Finalment s‟avalua el resultat econòmic obtingut, comparant el cost real amb el 

preu pagat per el projecte. 

Control de 
costos 

Hores 
pressupost
ades 

Preu 
hora 

Pressupost 
total 

Hores 
Reals 

Preu 
hora 

Cost real 

Materials     55.000  
 

  54.138   

Ma d'obra             

Cap Projecte 394   40   15.760   353   40   14.100   

Enginyer de 

Projecte 520   30   15.600   515   30   15.450   

Enginyer Junior  585   18   10.530   525   18   9.450   

Delineant 294   16   4.704   273   16   4.360   

Subcontractes 

(armaris)      20.500       23.476   

              

Despeses de 

viatges     1.500       1.930   

Varis     190       200   

              

              

TOTAL Despesa 

directa     123.784       123.104   

       Despesa 

general 

(administració)     32.196       31.339   

Garantia     1.932       1.880   

       TOTAL 

Despeses  Presupost:   157.912    Cost real:   156.323   

       

       TOTAL 

Ingressos 175.799   Euros       
 

  
        

 Resultat 19.476   Euros  Ingressos - Cost real    
 

 
11,08% Percentatge benefici     

 
Taula 13: Valoració econòmica del projecte 
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A continuació es detalla el cost de material del projecte en la Taula 14: 

Referència Descripció Quant. 
Preu / 
Unitat   Import 

140CPU65150 QUANTUM UNITYCPU 512/7168 KB+TCPIP+2XM 2 4.860,00 €   9.720,00 € 

140CPS11420 FONT ALIMENTACIÓ VCA 11 A. SUMABLE, 2 947,60 €   1.895,20 € 

140XBP01600 BASTIDOR 16 ALLOTJAMENTS 2 500,01 €   1.000,02 € 

TSXMRPC003M PCMCIA UNITY MEMORIA RAM 3 MB APLICAC 2 1.907,02 €   3.814,04 € 

140DDI35300 MÒDUL 32 ENTRADAS 24VCC, AÏLLADES 6 467,26 €   2.803,56 € 

140DDO35300 MÒDUL 32 SORTIDES 24VCC, AILLADES 3 632,50 €   1.897,50 € 

140ACI04000 MODUL 16 ENTRADES ANALÒGIQUES 2 1.632,46 €   3.264,92 € 

140ACO13000 MODUL 8 SORTIDES ANALOGIQUES 2 1.533,56 €   3.067,12 € 

140XTS00200 CONNECTOR 40 BOENAS 17 35,49 €   603,33 € 

140NOE77101 PROCESSADOR ETHERNET 10/100 TCP/IP,( I/ 2 1.468,29 €   2.936,58 € 
      

 
    

STBNIP2212 COMUNICADOR ETHERNET MB TCP/IP ESTAND. 8 258,83 €   2.070,64 € 

STBPDT3100K PDM 24 VDC ESTÁNDAR KIT 19 46,70 €   887,30 € 

STBCPS2111K ALIMENTACIÓ AUX. COMUNICADOR KIT 11 131,00 €   1.441,00 € 

STBDDI3610K ENTRADES DIGITALS 24V 6 VIES 23 56,70 €   1.304,10 € 

STBDDO3600K SORTIDES DIGITALS 24V 6 VIES 63 68,00 €   4.284,00 € 

STBAVI1255K ENTRADES ANALOGIQUES 2 VIES 0-10 6 140,00 €   840,00 € 

STBACI0320K ENTRADES ANALOGIQUES 4 VIES 4-20MA 24 140,00 €   3.360,00 € 

STBACO1225K SORTIDES ANALOGIQUES 2 VIES 4-20MA 6 150,00 €   900,00 € 

STBAVO1255K SORTIDES ANALOGIQUES 2 VIES 0-10V 18 150,00 €   2.700,00 € 
STBXMP4440 TARGETA SIM DE MEMORIA 32K 8 52,78 €   422,24 € 

STBXTS1120 KIT 10 CONNECTORS CARGOL ALIM. COM. 2 13,20 €   26,40 € 
      

 
    

XBTGT5330 TERMINAL 10,2' TFT 64K COLORS ETH 2 2.450,00 €   4.900,00 € 

      
TOTAL 

    

54.137,95 € 

Taula 14: Relació de costos del material del projecte 

Es conclou a la vista dels números que el projecte ha proporcionat beneficis a l‟empresa. 
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7. CONCLUSIONS  

Un cop finalitzat el projecte s‟arriba a les següents conclusions: 

- Els PLCs són avui en dia la millor opció a l‟hora de dur a terme controls automatitzats. La 

seva robustesa i flexibilitat d‟ús fan del PLC un element imprescindible en entorns industrials. El 

PLC complementat amb un sistema de supervisió i control SCADA permet no només tindre un 

sistema automatitzat, sinó també accedir-hi fàcilment i interactuar-hi en marxa.  

- El programa de PLC i el programa de terminal d‟operador Magelis que van ser creats dins el 

desenvolupament d‟aquest projecte fi de carrera han superat estrictes plans de control i de 

qualitat, i en l‟actualitat estan en funcionament en una empresa farmacèutica catalana en 

expansió. Podem concloure, per tant, que el projecte fi de carrera ha complert el seu objectiu, 

no només en l‟asseveració de que el projecte funciona correctament, sinó també en la 

conclusió de que aquest ha estat acceptat per una empresa de prestigi per a ser l‟encarregat 

del control de l‟automatització del clima d‟una de les seves plantes de producció.  

- El projecte fi de carrera s‟engloba dins un projecte més extens dut a terme per l‟empresa 

SPIN. Aquest projecte ha format part del conjunt de projectes d‟automatització que SPIN ha fet 

per l‟empresa farmacèutica client, aprofitant la bona relació professional que mantenen 

ambdues empreses. Aquest projecte no només ha aportat beneficis a l‟empresa SPIN, sinó que 

també ha contribuït a engrandir aquesta relació empresarial, propiciant la contractació de SPIN 

per a un nou projecte de l‟empresa farmacèutica. Aquest projecte, per tant, ha satisfet tant a 

l‟empresa on s‟ha desenvolupat com a l‟empresa client.  
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9. ANNEXOS 

 

ANNEX I: LLISTAT DE SENYALS D’ENTRADA I SORTIDA DEL SISTEMA-01 

 

ANNEX II: LLISTAT DE SENYALS D’ENTRADA I SORTIDA DEL SISTEMA-02 

 

ANNEX III: ESQUEMA DEL SISTEMA-01 

 

ANNEX IV: ESQUEMA DEL SISTEMA-02 

 

ANNEX V: MANUAL D’USUARI DEL TERMINAL D’OPERADOR MAGELIS 

 

ANNEX VI: PLA DE CONTROL DEL SISTEMA-02 

 


